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Beste vrienden,
Al vele jaren zijn wij bezorgd over de groeiende oppositie binnen de Evangelische Kerk tegen de
moderne staat Israël. Deze oppositie is geworteld in een interpretatie van de Bijbel die de Kerk ziet
als dat ze Israël vervangen (of ‘vervuld’) heeft in Gods profetische plan. In recente jaren werd deze
vervangingstheologie in toenemende mate gepolitiseerd, en ze geniet brede support onder kerkleiders, denominaties, liefdadigheidsinstellingen en geassocieerde missies en humanitaire groepen. De
grootste bezorgdheid betreft de snelheid waarmee allianties werden gesmeed met seculiere, politieke en niet-Christelijke religieuze groepen in wat enkel kan beschreven worden als een opklimmende
anti-Israël kruistocht.
Onderhavig document belicht de schaal van het probleem, en het is onze hoop en gebed dat de inhoud ervan dienstig zal zijn om niet enkel te informeren, maar ook de Kerk wakker te schudden
voor de laattijdigheid van het uur en de nabijheid van Christus’ wederkomst.
Terwijl we medestanders zijn van het Joodse volk in deze donkere dagen, laat ons bidden voor onze
broeders en zusters in Christus die onwetend Gods doelstellingen met Zijn verbondsvolk tegenstaan, opdat zij door Zijn genade mochten hersteld worden tot de waarheid.
Uw broeder in Christus,

Andrew D. Robinson
Senior Pastor
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Profiel (onvertaald gelaten)
I am the Associate Minister at Hazel Grove Full Gospel Church in Stockport, England. I was converted to Christ in February 1990 whilst studying
Mathematics and Statistics at the University of York. I have a BSc in
Mathematics and Statistics, a BA and MA in Theology, and a PhD in Religions and Theology. An edited version of my PhD thesis was published by
Paternoster Press in 2007 entitled, For Zion’s Sake: Christian Zionism and
the Role of John Nelson Darby. I have also studied at the International
School of Holocaust Studies at Yad Vashem in Jerusalem.
I am a member of the Council of Prophetic Witness Movement International in the UK, and a member of the Pre-Trib Research Center in Lynchburg, Virginia.

Inleiding
Dit document is gebaseerd op een Powerpoint-presentatie die ik gaf op 7-12-2010, op de 19de jaarlijkse Pre-Trib Study Group Conference in Dallas/Fort Worth (beschikbaar op het adres aan het eind
van dit document). De titel werd betrokken van de woorden van de Heer aan Jeremia over de valse
profeten van Israël. Ik geloof dat er een toepassing kan gemaakt worden van deze profetie op hen
die geloven en leren dat God Israël heeft afgewezen en vervangen heeft door de Kerk, en die politieke, economische en theologische uitdrukking geven aan dit foutief geloof:
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die profeten die tot u
profeteren. Zij geven u ijdele hoop. Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond
van de HEERE. … 21 Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb
niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan profeteren. … Ik heb gehoord wat de profeten
zeggen die in Mijn Naam leugen profeteren door te zeggen: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd!
26 Hoelang nog? Is er dan een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze van het bedrog uit hun eigen hart. … Zie, Ik zál die profeten van bedrieglijke dromen! spreekt de HEERE. Zij vertellen die, zij misleiden Mijn volk met hun leugens en met hun
gezwets. Ík heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven” (Jeremia 23:16-32).
Ik bedacht de term “Christelijk Palestinianisme” terwijl ik mijn PhD research deed aan de Manchester University (2003-2006). Mijn thesis was getiteld: “John Nelson Darby and the Origins of Christian Zionism” (John Nelson Darby en de oorsprongen van Christelijk Zionisme). Deze term werd
gebruikt om diegenen in de Kerk te vertegenwoordigen wier theologie betreffende Israël diametraal
staat tegenover dat van bijbels Christelijk Zionisme, en wier oppositie tegen Israël en haar Christelijke geallieerden wordt uitgedrukt in hun uitgesproken support van de Palestijnse agenda.
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1. De opkomst van het Christelijk Palestinianisme
De volgende tijdslijn belicht enkele sleutelfases in de ontwikkeling van deze beweging, die kan
teruggevoerd worden tot de oprichting van de moderne staat Israël op 14-5-1948:

o In augustus 1948, slechts drie maanden nadat de moderne staat Israël was opgericht, werd de
World Counsil of Churches (WCC) of Wereldraad van Kerken (WRK) gevormd in Amsterdam.
De WRK is de breedste uitdrukking van de moderne oecumenische beweging en is in toenemende mate uitgesproken in zijn oppositie van Israël en de zogenaamde “bezetting”.
o In 1956 werd het Near East Christian Council opgericht als een coördinerend lichaam voor Protestantse missie in het Midden-Oosten, die haar naam in 1962 veranderde in Near East Council
of Churches (NECC). Dit leidde tot sterke allianties die gesmeed werden tussen Protestantse en
(oosters-) Orthodoxe kerken in de regio.
o In 1974 werd de Middle East Council of Churches (MECC) of Raad van Kerken MiddenOosten (RKMO) opgericht. De RKMO is de oudste oecumenische organisatie in de regio en
werkt nu samen met de Rooms-katholieke kerken in het Midden-Oosten. Spoedig na haar formatie werd de RKMO aangesloten bij de WRK, die toen de zaak van de Palestine Liberation
Organization (PLO) verdedigde. De RKMO heeft ervoor gezorgd dat kerken in Oost en West
zich verenigen rond een gemeenschappelijke, pro-palestijnse, anti-Israël gedragslijn.
o Tijdens de jaren ’70 zijn vele liberale protestanten de “bevrijdingstheologie” gaan omarmen van
de Peruviaanse Rooms-katholieke theoloog Gustavo Gutiérrez. Zijn boek, A Theology of Liberation (1971), portretteerde de Heer Jezus Christus als de grote bevrijder van de armen en verdrukten, en de kampioen van “sociale gerechtigheid”.
o In 1979 hebben vijfduizend Amerikaanse kerkleiders de “La Grange Declaration” geformuleerd,
waarin zij hun oppositie verwoorden tegen het Christelijke Zionisme en waarbij zij Israël beschuldigen van bezetting, land confisquering en “brutale foltering”.
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o In 1982, volgend op de Israëlische invasie in Libanon, keerde World Vision, een Christelijke
humanitaire organisatie, haar pro-Israël gedragslijn om. In datzelfde jaar lanceerde Mercy
Corps International een reeks educatieve rondreizen in het Midden-Oosten om NoordAmerikaanse Christenen aan te moedigen hun support voor Israël te herevalueren.
o In 1985 vergezelde Amerikaans Presbyteriaans bedienaar en nationaal directeur van de Palestine Human Rights Campaign, Donald Wagner, Ray Bakke van de Lausanne Committee
for World Evangelization op een “listening tour” in Israël en zes naburige Arabische landen.
Wagner en Bakke bekritiseerden de theologische basis van het traditionele Amerikaanse
Evangelische support voor Israël.
o In 1986 werd Evangelicals for Middle East Understanding (EMEU) gesticht als een affiliatie
van Noord-Amerikaanse kerken en agentschappen die Arabische kerken steunen in het Midden-Oosten, de staat Israël tegenstaan en Christelijke zionisten aanklagen.
o In 1987 vond de eerste Intifada (Palestijnse ‘opkomst’) plaats, resulterend in de formatie van
Hamas, een terroristische organisatie die zich toelegt op de vernietiging van Israël.
o In 1989 publiceerde de Palestijnse Anglicaan Naim Ateek, afgestudeerd van Berkeley, California, en die toen diende als kanunnik van St. George’s Cathedral in Jeruzalem, zijn boek:
Justice and Only Justice: A Palestinian Theology of Liberation. Ateek’s boek was de katalysator voor het First International Symposium on Palestinian Liberation Theology, dat gehouden werd aan het Tantur Ecumenical Institute te Jeruzalem in 1990 en georganiseerd met
de hulp van het Mennonite Central Committee.
o In 1994 stichtte Naim Ateek “Sabeel” - het Palestinian Ecumenical Liberation Theology
Center in Jeruzalem. Het Christelijk Palestinianisme werd nu geïnstitutionaliseerd, met een
naam die voor de beweging als speerpunt en gecoördineerde stem moet dienen waarmee ze
haar troepen kan aanvoeren.1

Naim Ateek
Hoofdarchitect van het Christelijk Palestinianisme

1

Paul Richard Wilkinson, For Zion’s Sake: Christian Zionism and the Role of John Nelson Darby (Milton Keynes:
Paternoster, 2007), pp. 59-62.
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In zijn recentste boek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation (2008), belicht Naim Ateek
datgene wat hij de essentie vindt van de Palestijnse bevrijdingstheologie
“In veel opzichten heeft een Palestijnse bevrijdingstheologie de balans hersteld tussen Christus’
twee naturen - zijn goddelijkheid en zijn menselijkheid. Palestijnse bevrijdingstheologie focust
op de mensheid van Jezus van Nazareth, ook een Palestijn die leefde onder een bezetting”.2
Jezus identificeren als “een Palestijn die leefde onder een bezetting” is normatief geworden voor
Christelijke Palestinianisten, en een krachtig propagandawapen in hun anti-Israël kruistocht. Deze
identificatie was uiterst duidelijk in de Paasboodschap die Ateek in Jeruzalem preekte op 9-4-2001:
“Hier in Palestina wandelt Jezus opnieuw de Via Dolorosa. Jezus is de machteloze Palestijn, vernederd aan
een checkpoint, de vrouw die voor behandeling een
ziekenhuis tracht te bereiken, de jonge man wiens
waardigheid is vertrapt, de jonge student die de universiteit niet kan halen om te studeren, de werkloze vader
die brood moet zoeken voor zijn gezin … In deze tijd
van Lent [vasten] lijkt het voor velen van ons dat Jezus
opnieuw aan het kruis is gegaan, met duizenden gekruisigde Palestijnen rond hem. Het vereist slechts
mensen met inzicht om de honderdduizenden kruisen
te zien doorheen het land, met Palestijnse mannen,
vrouwen en kinderen gekruisigd. Palestina is een groot
Golgotha geworden. Het Israëlische overheid kruisigingssysteem is dagelijks operatief. Palestina is de
Schedelplaats geworden”.3

Het plaatje bovenaan is het werk van de Palestijnse artiest Mohammed Abdul Ghani Saba’neh. Ik
koos het om de preek van Naim Ateek te illustreren, en wat de Egyptisch-geboren Britse auteur en
politiek commentator Bat Ye’or noemt de “Arabisatie en Palestinisatie van de Joodse Jezus”.4
Deze Palestijnse schildering van de Heer Jezus wordt verder geïllustreerd door de volgende voorbeelden die genomen zijn van de website van Palestinian Media Watch:
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Naim Stifan Ateek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2008), p. 11.
Naim Ateek, ‘Jerusalem Easter Message’,
http://www.hcef.org/index.php?option=com_content&view=article&id=372: jerusalem-eastermessage&catid=1:news&Itemid=229.
4
Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis (Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2007), p. 214.
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Op 24-12-2010 plaatste een Israëlisch onderzoeksinstituut, Palestinian Media Watch (PMW) genaamd die boodschappen volgt en analyseert die afgeleverd worden door de leiders van de Arabische Palestijnse bevolking, de volgende headline op hun website:

“Jezus was een Palestijn – ‘niemand ontkent dat’, zegt PA-TV”.
Volgens dit PMW artikel: “Een van de manieren waarop de Palestijnse Autoriteit een Palestijnse
geschiedenis tracht te creëren is door de Judese/Joodse nationaliteit van Jezus te ontkennen, en hem
foutief voor te stellen als een ‘Palestijn’”5
PMW heeft de voortdurende poging van de Palestijnse Autoriteit
(PA) gedocumenteerd om niet enkel de geschiedenis van de herinstelling van de staat Israël in 1948 te reviseren, maar ook de
bijbelse geschiedenis van de Heer Jezus zelf. PMW toont talloze
voorbeelden van deze misinterpretatie van Jezus, in begrepen een
statement op 12-5-2009 door hun religieuze leider Muhammad
Hussein dat Jezus en Maria “Palestijnen bij uitmuntendheid”
waren. Auteur Samih Ghanadreh (plaatje rechts) werd geïnterviewd op PA-TV en beweerde dat Jezus de eerste Palestijnse
martelaar of shahid was.
Mustafa Barghouti (rechts), een invloedrijk leider binnen de PA,
beweerde iets gelijkaardigs in december 2009, toen hij Jezus beschreef als “de eerste Palestijn die in dit land werd gemarteld”.6
Zoals Bat Ye’or schrijft: “Deze islamisering van de Joodse bronnen van het Christendom, uitgezaaid doorheen Europese islamofiele kerkelijke netwerken, speelt in de kaart van de moslimijver
om te coöpereren met het Christendom en instrumentaliseert
Christenen als partners in hun strijd tegen Israël”.7
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Palestinian Media Watch, ‘Jesus was a Palestinian’, http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4038.
Palestinian Media Watch, ‘Jesus was a tortured Palestinian’, http://www.youtube.com/watch?v=gggViM5wi60; cf.
Melanie Phillips, Londonistan: How Britain is Creating a Terror State Within (London: Gibson Square, 2007), pp. 212238.
7
Ye’or, Eurabia, p. 215.
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“Sabeel is een oecumenische elementaire bevrijdingstheologie beweging onder Palestijnse Christenen. Geïnspireerd door het leven en de leer van Jezus Christus zoekt deze bevrijdingstheologie het
geloof te verdiepen van Palestijnse Christenen, om eenheid te promoten onder hen naar sociale actie
toe. Sabeel streeft naar een spiritualiteit-gebaseerde liefde, gerechtigheid, vrede, geweldloosheid,
bevrijding en verzoening voor de verschillende nationale en geloofsgemeenschappen. Het woord
‘Sabeel’ is Arabisch voor ‘de weg’ en ook ‘kanaal’ of ‘bron’ van levendgevend water”.8
Sabeel zoekt zijn boodschappen uit te zaaien middels verschillende kanalen:
o Zijn eigen Cornerstone magazine (56 edities tot vandaag)
o International Friends of Sabeel, dat verschillende internationale ‘chapters’ (afdelingen) bevat,
gelokaliseerd in VSA, Canada, UK, Ierland, Scandinavië en Oceanië. (Sabeel is gastheer van
meer dan 30 belangrijke conferenties in Noord-Amerika alleen, sinds 2002).
o “Witness trips” (getuigenistrips), om Christenen toe te staan het leven “onder de bezetting” te
ervaren.
o Jeugdconferenties en vrouwenconferenties.
o Internationale conferenties (8 tot op vandaag), gesponsord door groepen zoals de Wereldraad
van Kerken, de Presbyteriaanse Kerk (USA) en de Kerk van Schotland.
Volgend op de 5de International Sabeel Conference, gehouden in Jeruzalem in
2004, werd er een lezing gepubliceerd, getiteld: Challenging Christian Zionism: Theology, Politics and the Israel-Palestine Conflict. De conferentie met
meer dan 600 leden van de clerus, theologen en vredesactivisten van over de
hele wereld kwamen samen om zich strategisch in te zetten tegen Christelijk
Zionisme; bijna 300 afgevaardigden kwamen uit de VS. De volgende uittreksels van de conferentie bieden een inzicht in de natuur van deze beweging:
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Sabeel, ‘Purpose Statement’, http://www.sabeel.org/etemplate.php?id=2.
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Naim Ateek klaagde het Christelijk Zionisme aan als “het
ergste antisemitisme dat men zich kan voorstellen”. Hij beschuldigde Christelijke Zionisten dat zij leren dat het Joodse
volk teruggebracht moet worden naar het land “om vernietigd
of bekeerd te worden tot het Christelijke geloof”. Ateek verklaarde: “God is niet de God van Armageddon maar de God
van Golgotha”.9

Mitri Raheb, pastor van de Evangelical Lutheran Christmas
Church in Bethlehem, sprak over Hand. 1:6 (“Heere, zult U in
deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?”). Hij
beschuldigde de apostelen als zijnde “erg enggeestig”, “nationalistisch” en “blind”. Volgens Raheb zijn Christelijke Zionisten niet geïnteresseerd in de Palestijnen, omdat lijden niet verkoopt: “Zij willen in feite de Amerikaanse droom van succes”,
zei hij, want dat is de manier waarop zij “oorlogen willen
winnen”.10

Michael Prior (overleden), een radicaal Rooms-katholiek
priester en theoloog, was de meest controversiële spreker op
de conferentie. In zijn ongepubliceerde toespraak beschreef
Prior Jozua (hij gelooft dat de verhalen in Genesis-Jozua behoort tot het genre van mythen en legenden) als “de patroonheilige van etnische zuiveraars”, en de God die Christelijke
Zionisten aanbidden als “de Grote Etnische Zuiveraar, een
militaristische en xenofobe genocidist, die niet genoeg moraal
bezit om conform te zijn met de vereisten van de Vierde Conventie van Genève”.11

9

Naim Ateek, ‘Introduction: Challenging Christian Zionism’, in Naim Ateek, Cedar Duaybis, Maurine Tobin (eds),
Challenging Christian Zionism: Theology, Politics and the Israel-Palestine Conflict (London: Melisende, 2005), pp. 17,
19.
10
Mitri Raheb, ‘The Third Kingdom’, in Challenging Christian Zionism, pp. 265, 269.
11
See Michael Prior, ‘The Holy Land and the Scandalous Performance of the Churches’, Cornerstone (Winter, 2003),
p. 6.
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2. Een oecumenische intergeloof agenda
Een van de meest storende ontwikkelingen binnen het Christelijk Palestinianisme in recente decennia waren de allianties die gesmeed werden tussen Evangelicals en de moslimwereld. Christelijke
Palestinianistische leiders delen frequent conferentiepodia met Islamitische geestelijken. Degene die
de spits afbijt in deze intergeloofsdialoog, en in de Christelijk Palestiniaanse beweging als geheel, is
de Anglicaanse vicar uit Engeland, Revd Dr Stephen Sizer.

Stephen Sizer Kampioen van
Christelijk Palestinianisme
De Britse auteur zei dat de Zionisten
verdraaide aanmerkingen hebben op
President Mahmoud Ahmadinejad
met betrekking tot de Holocaust”

Het bovenstaande citaat komt van de website van de Islamic Republic
News Agency (IRNA), welke Stephen Sizer interviewde tijdens zijn
bezoek aan Teheran in oktober 2007. Tijdens zijn interview verdedigde
Sizer president Mahmoud Ahmadinejad in zijn publieke ontkenning
van de Holocaust. (Tijdens een toespraak op de ‘World Without Zionism’ conferentie in Teheran in 2005, stond Ahmadinejad erop dat Israël “van de kaart geveegd” moet worden). In zijn interview legde Sizer de schuld voor het conflict in het Midden-Oosten aan de voeten van
Israël en haar Christelijke geallieerden.
Merk a.u.b. op dat de ronde foto vóór Stephen Sizer, in het plaatje
hierboven, deze is van Ayatollah Khomeini (1900-1989), de Sjiitische
moslimleider die aanzette tot de val van de Sjah en Iran transformeerde
in een Islamitische Republiek in 1979.

11

Profiel van Stephen Sizer (onvertaald gelaten)
• Vicar of Christ Church, Virginia Water, in England. Christ Church is a member of the Evangelical
Alliance, and of the Willow Creek Association, which is chaired by Bill Hybels. According to its
own website, Willow Creek “is regarded as the most influential ministry to evangelical pastors in
the U.S”.12 [Bill Hybels’ wife Lynne works closely with Stephen Sizer, and is on record as saying,
“I don’t hold to a theology asserting that the modern State of Israel represents a divinely mandated
return of ancient Israel to the Promised Land”.13 Of Willow Creek’s overall approach to the IsraeliPalestinian conflict, Donald Wagner writes, “There is no hint of a pro-Zionist perspective to Willow
Creek’s Middle East work”.14]
• Founding member of the Institute for the Study of Christian Zionism (www.christianzionism.org),
“which is a group of pastors, academics, students, interested laypersons and a Rabbi who have been
disturbed by the growing influence of Christian Zionism on the political scene in America recognizing this ideology to be a major factor in the stalled peace process in Israel/Palestine”.15
• Co-author of the ‘Jerusalem Declaration on Christian Zionism’ (August 22, 2006), which “categorically rejected”16 Christian Zionism and which was signed by the Roman Catholic, Syrian Orthodox, Episcopal and Evangelical Lutheran churches in Jerusalem
• Member of the Advisory Council of Evangelicals for Middle East Understanding (EMEU)
• Member of the UK Board of Reference for the Mar Elias Educational Institutions in Ibillin, Galilee, founded by the Vatican-approved Melkite Catholic Archbishop, Elias Chacour
• Patron of the Israeli Committee Against House Demolitions
• Photographer for the Palestine News Network
• Contributor to the Friends of Al-Aqsa journal
• Member of the Interfaith Group for Morally Responsible Investment

12

Willow Creek Association, ‘Our Story: Who We Are’, http://www.willowcreek.com/about/.
Lynne Hybels, ‘I Am Still Pro-Israel, But I’ve Also Become Pro-Palestinian’, Sojourners, www.sojo.net/index.cfm?
Action=magazine.article&issue=soj1007&article=following-jesus-in-the-west-bank.
14
Donald Wagner, ‘Evangelicals and Israel: Pointing to the Third Millennium’,
www.christianzionism.org/Article/Wagner 05.asp.
15
Institute for the Study of Christian Zionism, http://www.christianzionism.org/aboutN.asp.
16
Zenit, ‘Religious Leaders’ Statement on Christian Zionism’, http://www.zenit.org/article-16848?l=english.
13
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Stephen Sizer’s invloedrijkste boeken tot vandaag zijn zijn PhD thesis,
Christian Zionism: Road-map to Armageddon? (2004) en Zion’s Christian Soldiers? The Bible, Israel and the Church (2007). Beide boeken
werden wijd en zijd onderschreven, dienen enkel om Christenen te karikaturiseren die, sinds de tijd van de Engelse Puriteinen in de 16de en
17de eeuw, begrepen dat God Israël niet had afgewezen, noch haar vervangen door de Kerk.
Recensenten van Sizer’s eerste boek hebben het begroet als het “belangrijkste en meest uitgebreide boek over het onderwerp tot op vandaag”, en dé “academische behandeling om de dolzinnige profetiemeute tegen te gaan”. Zij hebben het Christelijk Zionisme veroordeeld
als “verderfelijk”, een “totaal onbijbelse bedreiging”, een “krachtige
macht die de verwoesting aanmoedigt van miljoenen mensen”, en “een
van de meest gevaarlijkste en ketterse bewegingen in de wereld die het
Arabisch-Israëlische conflict aanstookt”.17

Zion’s Christian Soldiers, het tweede boek, geeft een preek van
een notabele Britse Evangelische geleerde, John Stott, die op zijn beurt
het Christelijk Zionisme aanklaagde als “bijbels anathema [banvloek]
voor het Christelijk geloof”.18 In 2005 rekende Time magazine Stott
onder de 100 invloedrijkste personen in de wereld. Voormalig assistent
Anglicaans Bisschop van Jeruzalem, Kenneth Cragg, heeft ook Stephen Sizer’s boek onderschreven. Voordat Sizer het uitgaf, bevatte
Cragg’s onderschrijving oorspronkelijk een verklaring welke het hart
en de toon blootlegt van de Christelijke Palestiniaanse beweging:

“Zion’s Christelijke Verdorvenen [Perverts] zou
een betere titel geweest zijn”

17
18

Published Writings of Stephen Sizer, http://www.cc-vw.org/articles/ivp.html.
Quoted in Donald E. Wagner, Anxious for Armageddon (Scottdale, PA: Herald Press, 1995), p. 80.
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Onderschrijvingen van Stephen Sizer’s boeken
Hank Hanegraaff (USA)
• President van het Christian Research Institute in North Carolina, en de ‘Bible Answer Man’
“Sizer’s Christelijk Zionisme toont dramatisch aan hoe een gepolitiseerde
religieuze beweging met een dubieuze afkomst een voorschrift is voor een
ramp. Van het karikaturiseren van Arabieren tot het katalyseren van Armageddon, zijn de geloofspunten en gedragingen van Christelijke Zionisten de antithesis van bijbels Christendom”.
Tony Campolo (USA)
• Baptist minister, auteur, en Professor Sociologie aan de Eastern University
in St. Davids, Pennsylvania
“Een uitgebreid onderzoek dat beschrijft hoe Christenen een theologisch
perspectief hebben omarmd dat gerechtigheid voor Joden heeft aangemoedigd maar dat geleid heeft tot de verdrukking van het Palestijnse volk
en extreme vijandigheid tussen Christenen en Moslims wereldwijd”.
Gilbert Bilezikian (USA)
• Een van de stichtende leiders van Willow Creek Community Church in
South Barrington, Illinois:
“Sommige theologieën, die Israël centraal stellen voor de doelstellingen
van God en de processen van de geschiedenis, reduceren de Kerk tot de
status van concubine terwijl Israël de Bruid wordt. Sizer’s werk voorziet
in een actuele waarschuwing dat, volgens het Nieuwe Testament, Gods
volk geïdentificeerd moet worden op de basis van genade, niet van ras”.
John Stott (UK)
• Theoloog, voormalig kapelaan van Koningin Elizabeth II, en Rector Emeritus van de All Souls Church in London
“Ikzelf geloof dat Zionisme, zowel politiek als christelijk, niet verenigbaar is met bijbels geloof. Stephen’s boek heeft geholpen om deze overtuiging te versterken”.19
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‘Sixty Academics Endorse Christian Zionism Book’, http://stephensizer.blogspot.com/2008/10/sixty-academicsendorse-christian.html.
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Stephen Sizer heeft zijn verwrongen versie van Christelijk
Zionisme gepromoot doorheen het hele Midden-Oosten. Zoals deze foto’s aangeven, werd hij warm onthaald door Islamitische geestelijken en geleerden waar hij ook kwam, en
werd hij verwelkomd door één Islamitische universiteit in
2007 als ‘aartsbisschop’ Stephen Sizer. Dit soort van ontvangst geeft aan dat wat hij aan hen toont niet het zuivere
Evangelie van Jezus Christus is, maar een anti-Zionistische /
anti-Christelijk Zionistische verdraaiing van het Evangelie,
dat enkel dienstig is om de Moslims te bevestigen in hun haat
tegen Israël.

Merk a.u.b. opnieuw de foto op van
Ayatollah Khomeini, deze keer hangend
boven het hoofd van Stephen Sizer terwijl hij
in gesprek is met moslimgeestelijken in Iran.
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Stephen Sizer staat niet alleen in het verdedigen van de zaak van het Christelijk Palestinianisme
doorheen de moslimwereld. Twee van zijn nauwste vrienden en collega’s binnen de beweging zijn
Gary Burge en Donald Wagner, die beiden aangestelde bedienaren zijn binnen de Presbyterian
Church (VSA). De volgende foto’s tonen de drie mannen op de Second Meeting of the Evangelical
Christian-Muslim Dialogue, die gehouden werd in Tripoli, Libië, in 2008.

Donald Wagner
• Directeur van het Center for Middle Eastern Studies, North Park University,
Chicago.
• Stichtend lid van het Institute for the Study of Christian Zionism (ISCZ)
• Auteur van Anxious for Armageddon (1995) en Dying in the Land of Promise
(2003).
Gary Burge
• Professor van New Testament aan Wheaton College, Illinois.
• Lid van de Advisory Board van de Holy Land Christian Ecumenical Foundation (HCEF).
• Lid van de Board of Evangelicals for Middle East Understanding (EMEU).
• Auteur van Whose Land? Whose Promise? (2003) en Jesus and the Land
(2010).

16

Bruggen van geloof
Evangelical-Moslim Dialoog Conferentie, Toronto, mei 2010

In mei 2010, waren Sizer, Burge en Wagner in Toronto voor de vierde “uitgebreide conversatie”
met Islamitische geleerden, gesponsord door de World Islamic Call Society. De eerste zulke meeting vond plaats in Chicago in 2006, en werd gevolgd door verdere “conversaties” in Tripoli (Libië)
en in Pasadena, California (aan het Fuller Theological Seminary). Volgens de Bridges of Faith website:
“Het ultieme doel van de Evangelical Christian-Muslim Dialogue is om onszelf over te geven
aan een dialoog die een diep en blijvend vertrouwen zal opbouwen ongeacht welk obstakel zou
kunnen oprijzen … Het is onze intentie om te proberen onze gemeenschappelijke waarden en
systemen van ethiek oprecht te ontdekken, opdat wij kunnen overeenstemmen over een gemeenschappelijk stel van gedeelde geestelijke waarden en morele voorschriften”.20
Het “ultieme doel” van Bridges for Faith verschilt duidelijk met het ultieme doel van de opdracht
die door onze Heer Jezus Christus gegeven werd aan Zijn Kerk, namelijk: “Ga dan heen, onderwijs
al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun
lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Mattheüs 28:19-20). Hoe kunnen we dan het feit bijleggen dat Evangelische leiders tot in deze mate verwikkeld zijn met Islamitische geleerden en geestelijken, met wie
zij niets gemeen hebben? Misschien ligt het antwoord in het feit dat zij een gemeenschappelijke
vijand hebben, namelijk Israël en haar Christelijke bondgenoten. De volgende Schriftplaats lijkt
samen te vatten wat er gebeurt:

En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar;
voor die tijd leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar

20

Bridges of Faith, ‘The Evangelical Christian-Muslim Dialogue Group’, http://www.bridgesoffaith.org/.
17

De invloed van Christelijk Palestinianisme op de denominatieve kerken in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk
In de voorbije enkele jaren hebben een aantal kerkdenominaties en oecumenische organisaties verklaringen uitgebracht die de zogenaamde Israëlische “bezetting” veroordelen, en gekozen hebben
om zowel campagnes te steunen die Israëlische producten boycotten, als om afstand te nemen van
multinationals die binnen Israël werken, en/of het Christelijk Zionisme te bestempelen als een ketterij, waarvan zij zeggen dat ze de vrede in het Midden-Oosten bedreigt. Het is opvallend waar te
nemen dat de rapporten gepresenteerd aan de verschillende denominatieve synodes of vergaderingen allemaal gebaseerd waren op de geschriften van Stephen Sizer, Gary Burge, Donald Wagner,
Naim Ateek en andere leden van de Christelijke Palestinianistische beweging. Er werd niet één keer
naar één Christelijke Zionistische theoloog of historicus verwezen.

De volgende resolutie, die overgenomen werd door de General Synod of the Reformed Church in
America in 2004, is representatief voor alle bovenstaande denominaties:
“Te verklaren dat de ideologie van Christelijk Zionisme, en de extreme vorm van dispensationalisme die ze onderbouwt, een verdraaiing is van de bijbelse boodschap, noterend het beletsel dat
ze vertegenwoordigt om een rechtvaardige vrede te bereiken in Israël/Palestina”.21

21

Reformed Church in America, ‘Position on Christian Zionism’, https://www.rca.org/sslpage.aspx?pid=3839.
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Israëls oecumenische vijand
In september 2009, kwam het Central Committee van de World Council of Churches ( WCC; of
Wereldraad van Kerken  WRK) bijeen in Genève en gaf zijn “Verklaring over Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden” uit. De anti-Israël aanval van deze verklaring is geheel
consequent met de historische positie geadopteerd door de WRK in relatie tot het IsraëlischPalestijns conflict. De verklaring steunt de oprichting van de Palestijnse staat, veroordeelt de “onverzettelijke natuur van Israëls bezetting”; roept op om een eind te maken aan de Israëlische nederzettingenbouw, onderschrijft de VN-resoluties dat Jeruzalem zoekt te stellen “onder een bijzonder
internationaal regime”, en roept op voor “een internationale boycot van goederen geproduceerd in
de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden”.22
In 2002 publiceerde de WRK een document (links) dat de ledenkerken oproept om te helpen beëindigen wat genoemd wordt “de illegale
bezetting van Palestina”. In 2007 lanceerde de WRK het PalestijnsIsraël Oecumenisch Forum ( PEOF), dat in een platform voorziet
voor kerken “die het eind beogen van de illegale bezetting (van Palestijnse gebieden) in overeenstemming met VN-resoluties”.23 In
haar verklaring over Jeruzalem verklaarde het PEOF het volgende:
“De WRK werd herhaaldelijk aangesproken over de vraag van
Jeruzalem sinds 1948. Het bevestigt dat Jeruzalem een heilige
stad is voor drie monotheïstische religies - Judaïsme, Islam en
Christendom. De WRK gelooft dat “Jeruzalem een open en inclusieve stad moet blijven’ en dat ze moet worden ‘gedeeld in
termen van soevereiniteit en burgerschap’ binnen het kader van
internationale wet”.24

22

World Council of Churches, ‘Statement on Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory’,
http://www.oikoumene.org/resources/documents/central-committee/geneva-2009/reports-and-documents/report-onpublic-issues/statement-on-israeli-settlements-in-the-occupied-palestinian-territory.html.
23
World Council of Churches, ‘Israel/Palestine’, http://www.oikoumene.org/member-churches/regions/middleeast/israel. html.
24
Palestine-Israel Ecumenical Forum, ‘Jerusalem’, http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witnessaddressing-power-affirming-peace/churches-in-the-middle-east/pief/issues/jerusalem.html.
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In haar “voorgesteld strategisch plan van acties voor 2009-2010” verklaarde het PEOF hoe “In de
laatste 40 jaren de christelijke kerken [binnen de WRK] hebben opgeroepen om een eind te maken
aan de Israëlische bezetting van Palestina”. De “Voorstellen tot Actie” omvatten het volgende:
•
•
•
•
•
•

Dat VN-resoluties de basis zijn voor vrede.
Dat Palestijnen het recht hebben op zelfbeschikking en het recht op terugkeer.
Dat een twee-staten oplossing levensvatbaar moet zijn.
Dat Jeruzalem een open, toegankelijke en gedeelde stad moet zijn voor twee volken en drie
religies.
Dat de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden illegaal zijn, en een obstakel vormen voor vrede.
Dat de “afscheidingsbarrière”, geconstrueerd door Israël in de bezette Palestijnse gebieden,
een grove inbreuk is tegen de internationale wet, en moet verwijderd worden uit het bezette
gebied.

Een ander gesteld doel van het PEOF is het “uitdagen van Christelijk Zionistische en millennialistische theologieën of andere theologieën die de bezetting ondersteunen”.25

Israël boycotten
In een interview geleid door Stephen Sizer tijdens de “Christ at the Checkpoint” conferentie in
Bethlehem in 2010, drukte Naim Ateek zijn vreugde uit over de manier waarop Christenen in de VS
enthousiast “B.D.S. – Boycott, Divestment, and Sanctions” tegen Israël steunden. Zoals Ateek stelde: “Ik voel dat dit de weg voorwaarts is - het is de weg van het geweldloos verzet”.26
In januari 2011 zond Marwan Barghouti (rechts), een notoire Palestijnse
terrorist en hoofd van de Al-Aqsa Martelaren Brigades, een brief aan de
International Conference for Palestinian Prisoners, gehouden in Marokko.
Barghouti zit vijf levenslange straffen uit voor het orkestreren van zelfmoordbom-overvallen. In zijn brief beschreef Barghouti Israël als “de
ergste en afschuwelijkste vijand die gekend is aan de mensheid en de moderne geschiedenis”, vooraleer op te roepen tot een complete boycot van
Israëlische producten:
“Wij moeten doorgaan met Israël verder te isoleren op het internationale, officiële en populaire niveau, en doorgaan op alle niveaus en in
alle sferen, zowel als doorgaan met de campagne om alle Israëlische
goederen te boycotten, en dat niet beperken tot exclusief de goederen
van nederzettingen”.27
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Palestine-Israel Ecumenical Forum, ‘Proposed Strategic Plan of Actions 2009-2010’, http://www.oikoumene.org/file
admin/files/wcc-main/documents/p3/pief/files/PIEF%20Strategic%20Plan-final.pdf.
26
Stephen Sizer’s blog, ‘Canon Naim Ateek on Sabeel and the Future of Palestine’,
http://stephensizer.blogspot.com/2010/ 03/canon-niam-ateek-on-sabeel-and-future.html.
27
Palestinian Media Watch, ‘Marwan Barghouti on Israel’, http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4575.
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Op 1 april 1933, slechts één week na de macht genomen te hebben in Duitsland, beval Nazileider
Adolf Hitler een boycot van Joodse winkels, banken en zaken. Dit bevel werd ten uitvoer gebracht
door propagandaminister Jozef Goebbels:

Dezelfde antisemitische geest van het Naziregime in 1933 en nadien, drijft vandaag de “Boycot de
Israëlgoederen” campagne aan, die vele christelijke leiders, mainstream denominaties en de WRK,
zonder schaamte onverantwoordelijk hebben onderschreven:

Het is zoals we lezen in het boek Prediker,

“Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.
Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon” (Prediker 1:9).
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Palestina herontdekken
In mei 1998 was er een stand om “alternatief toerisme” naar “Palestina” te promoten aan de Christian Resources Exhibition (CRE) te Sandown Park in Surrey, England. De stand werd genoemd “Palestina herontdekken”.28
Vandaag beweert deze paraplu-organisatie liefdadigheidsinstellingen en -organisaties te vertegenwoordigen die “werken voor rechtvaardigheid, vrede en verzoening voor alle mensen van het Heilig
Land”.29
De realiteit is dat, in mijn geest, Rediscovering Palestine gelijk staat met Reprimanding, Replacing
and Redefining Israel (berispen, vervangen en herdefiniëren van Israël). Hun aanbevolen “reading
list” (te lezen boeken) is een echte “wie is wie” van Christelijke Palestiniaanse auteurs, weergegeven in dit document, en onthult daarbij de ware agenda achter deze organisatie.

Ledenorganisaties omvatten:

Aanbevolen auteurs omvatten:

Amos Trust
BibleLands
Christian Aid
Church Missionary Society
Churches Together in Britain and Ireland
Friends of Sabeel UK
Living Stones
Palestine Solidarity Campaign
World Vision

Naim Ateek
Stephen Sizer
Michael Prior
Mark Braverman
Donald Wagner
Elias Chacour
Ben White
Ilan Pappé
Mitri Raheb

28
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Stephen Sizer, ‘The Premised Land: Palestine and Israel’, http://www.cc-vw.org/articles/theysawandbelieved.htm.
Rediscovering Palestine website, http://www.rediscoveringpalestine.org.uk/.
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3. Denigreren van de Holocaust
Christelijke Palestinianisten zijn bekend voor het exploiteren, en tenslotte denigreren, van de Holocaust in het nastreven van hun antizionistische en antichristelijke agenda.
Op typische wijzen beschuldigen zij Israël en hun Christelijke bondgenoten van het spelen van “de Holocaustschuld-kaart”,30 en van zich te verbergen achter “Holocausttheologie”31 om Israël af te schermen van censuur.

Kenneth Cragg (links) stelt aan de kaak wat hij noemt “de afschuwelijke
autoriteit van de Holocaust” dat “alle Palestijns protest onrechtmatig
stelt”32 en Israël “een waarborg van onschuld” 33 verleent. Wijlen Michael
Prior adopteerde hetzelfde argument en dezelfde toon in zijn geschriften,
bewerend dat Auschwitz voor de Joden “een plaats is geworden waar zij
hun aansprakelijkheid in het heden kunnen verstoppen” en “een symbool
dat hen onaantastbaar maakt”.34 Marc Ellis, één van een aantal liberale theologen die deze pro-Palestijnse beweging fervent steunt, schildert het Arabisch Palestijns levens in Israël af als “de laatste slachtoffers van de Holocaust”.35

Seculier historicus Regina Sharif, die Christelijke Palestinianisten heeft geciteerd in haar geschriften, neemt dit hele argument tot haar logische conclusie. Sharif zegt dat “zowel op het theoretische
als op het praktische vlak, de Nazi’s en de Zionisten zich oog in oog kunnen zien”, bewerend dat de
“hoeksteen van de Zionistische theorie … zijn ultieme rechtvaardiging vond in de Nazitheorieën
van raciale suprematie”. Wat Sharif betreft “maken Zionisme, racisme en antisemitisme allemaal
deel uit van eenzelfde fenomeen”.36

30

Charles P. Lutz, ‘What’s So Special About This Space?’, in Charles P. Lutz and Robert O. Smith, Christians and a
Land Called Holy: How We Can Foster Justice, Peace, and Hope (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2006), p. 31.
31
Michael Prior, ‘Zionism and the Bible’, in Holy Land Hollow Jubilee: God, Justice and the Palestinians, ed. by Naim
Ateek and Michael Prior (London: Melisende, 1999), p. 71.
32
Kenneth Cragg, This Year in Jerusalem (London: Darton, Longman & Todd, 1982), pp. 129-131.
33
Kenneth Cragg, The Arab Christian: A History in the Middle East (London: Mowbray, 1992), p. 28.
34
Michael Prior, Zionism and the State of Israel: A Moral Inquiry (London: Routledge, 1999), p. 220.
35
Marc H. Ellis, ‘The Boundaries of Our Destiny: A Jewish Reflection on the Biblical Jubilee on the Fiftieth Anniversary of Israel’, in Ateek and Prior, Holy Land Hollow Jubilee, p. 236.
36
Regina S. Sharif, Non-Jewish Zionism (London: Zed Press, 1983), pp. 5, 1, 76.
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Hank Hanegraaff, president van het Christian Research Institute (CRI) in
Charlotte, North Carolina, bekent kleur in zijn boek The Apocalypse Code
(2007). Hij bevestigt de gelijkschakeling van Zionisme met racisme en volgt
revisionistische historici wanneer hij spreekt van “de etnische zuivering van
Palestijnen”.37 Hanegraaff’s agressieve anti-Zionistische, anti-ChristelijkZionistische, en specifiek anti-dispensationalistische standpunt is misschien
niet verrassend wanneer we beschouwen dat zijn boek werd onderschreven
door Gary Burge, Stephen Sizer, en Colin Chapman, die allemaal zijn verschenen op zijn dagelijkse radio show “The Bible Answer Man”. Hun boeken zijn te koop op de CRI website.

De Holocaust is “een onmisbaar ideologisch wapen … voor de afwijzing
door Israël van kritiek” (Finkelstein, The Holocaust Industry, pp.3, 30).
In zijn boek Christian Zionism: Road-map to Armageddon?, geeft Stephen Sizer de ondersteuning
weer van Norman Finkelstein, een van de meest controversiële Joodse politieke wetenschappers en
anti-Zionistische activisten in de VS. Sizer citeert Finkelsteins boek The Holocaust Industry (2000),
om zijn eigen standpunt te versterken dat de Holocaust geëxploiteerd werd door zowel Joden als
Christelijke Zionisten “om Israël immuun te maken voor censuur”.38

37
38

Hank Hanegraaff, The Apocalypse Code (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2007), pp. xxiii, 166-169.
Sizer, Christian Zionism, p. 21.
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In november 2010, plaatste Sizer op zijn blog een video van
Norman Finkelstein die studenten toespreekt aan de University
of Waterloo in Ontario, Canada. In de video, wordt Finkelstein
door een jongen student uitgedaagd die beledigd was doordat hij
de Israëlische Joden vergeleek met Nazi’s (iets wat Finkelstein
had gedaan van sinds hij campagne voerde tegen Israëls invasie
van Libanon in 1982). Finkelstein verdedigde zichzelf door te
vertellen over hoe zijn ouders de Auschwitz en Majdanek dodenkampen overleefd hadden en ook de Warschau Getto opstand, en hoe elk lid van hun families is omgekomen tijdens de
Holocaust. De opmerkingen van
de student afwijzend als “krokodillentranen” keerde Finkelstein zich tot zijn tegenstanders in het
publiek door te roepen: “Als u enig hart in u zou hebben, dan zou u wenen om de Palestijnen”. Onder die clip op zijn blog schrijft Stephen Sizer:

“Norman Finkelstein heeft mijn diepste bewondering
voor het standpunt dat hij inneemt”. 39
Het lijden dat Finkelsteins ouders en hun verwanten verduurden tijdens de Holocaust moet nooit over het hoofd
gezien of neergehaald worden in elke toespraak van de
man zelf. Maar, voor de bedoeling van dit document moet
de vraag beantwoord worden: Hoe kan een Evangelische
vicar zoals Stephen Sizer zijn “diepste bewondering”
uitspreken voor zo’n controversiële en militante man, die
zichzelf beschrijft als “een devoot atheïst”, en die in
2008, door de Israëlische overheid 10 jaar gebannen werd
Israël binnen te komen wegens “veiligheidsredenen”?
Finkelstein is zo controversieel dat een documentair portret van zijn leven werd uitgegeven in de
VS in 2009, met de titel: American Radical: The Trials of Norman Finkelstein. De film, die de clip
behandelt die hierboven genoemd wordt, geeft een inzicht in de verstoorde en zelf-destructieve
geest van een Joodse man die, tijdens zijn 2008-boek rondreis in Zuid-Libanon in het zog van Israëls conflict met Hezbollah, de volgende verklaring weggaf voor de camera’s:
“Ik denk dat de Hezbollah de hoop vertegenwoordigt. Soms denk ik dat het een erg goed ding is
dat Hezbollah een grote nederlaag aan Israël heeft toegebracht. Je moet ze op hun hoofd blijven
kloppen tot zij bij hun zinnen komen”.40
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Stephen Sizer’s blog, http://stephensizer.blogspot.com/2010/11/crocodile-tears-says-norman-finkelstein.html.
David Ridgen and Nicolas Rossier, American Radical: The Trials of Norman Finkelstein (Typecast Releasing: 2009).
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4. Hoe Christelijke Palestinianisten de Bijbel interpreteren

“Ons werd eeuwenlang geleerd dat de Joden het uitverkoren volk zijn.
Wij geloven niet langer dat zij het uitverkoren volk van God zijn,
vermits we nu een nieuw begrip hebben over deze uitverkiezing”.
Dit citaat werd genomen uit het artikel van Elias Chacour: “Reconciliation and Justice: Living with
the Memory”, in Naim Ateek en Pichael Prior’s boek: Holy Land Hollow Jubilee: God, Justice and
the Palestinians (London: Melisende, 1999, p. 112). Het toont aan hoe Christelijke Palestinianisten,
wat de Bijbel zo duidelijk leert over Gods profetische doelstellingen voor Israël fout begrijpen en
interpreteren, en hoe zij de Heilige Israëls verkeerd interpreteren als een verbondsbrekende God.

Elias Chacour is de door het Vaticaan erkende Melkitisch Grieks Katholieke
Aartsbisschop van Israël en een van de meest invloedrijke Arabieren in Israel. Hij wordt erg hooggeacht binnen het Christelijk Palestinianistische kamp.
Zijn eerste boek, Blood Brothers, werd gepubliceerd in 1983 en vertelt het
verhaal van zijn kinderjaren in Opper Galilea vóór de oprichting van de moderne staat Israël in 1948. De invloed van zijn boek over Evangelicals in het
Westen kan niet overschat worden. Volgens Donald Wagner, heeft Blood
Brothers “de harten geraakt en de geesten geopend van duizenden evangelicals met betrekking tot Christenen in het Heilige Land”.41
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Dan O’Neill and Don Wagner, Peace or Armageddon? The Unfolding Drama of the Middle East Peace Accord
(London: Marshall Pickering, 1993), p. 88.
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In hetzelfde jaar dat Blood Brothers verscheen, publiceerde Colin Chapman, een voormalige lector
in Islamic Studies aan de Near East School of Theology in Beiroet, een van de meest invloedrijke,
en schadelijke boeken over Israël, getiteld: Whose Promised Land? (1983). Brits journalist en auteur Melanie Phillips heeft dit gevat beschreven als “een giftige parodie die theologie gebruikt om
Israël te delegitimiseren”.42 In tegenstelling daarmee bevindt Hank Hanegraaff zich onder de vele
Evangelische leiders die Chapman aanhangen, en wiens boek hij extensief citeert in The Apocalypse
Code.

Vervullingstheologie
In recentere tijden hebben Christelijke Palestinianisten
getracht en gefaald om hun “vervangingstheologie” te
herdopen tot “vervullingstheologie”. Hun fundamentele
bewering wordt samengevat in Colin Chapmans citaat
(rechts), namelijk dat Jezus alle beloften vervulde met
betrekking tot de terugkeer van het Joodse volk naar het
land. Met “vervuld” bedoelt Chapman dat alles dat gesproken werd door de oudtestamentische profeten in
relatie tot het land en het volk van Israël, geestelijk vervuld werd tweeduizend jaar geleden in het leven en de
dood en de opstanding van Jezus. De natie Israël behoudt dus geen verdere profetische betekenis, vermits
de Kerk “het nieuwe Israël” is.
In Jesus and the Land (2010), geeft Gary Burge de volgende interpretatie van Handelingen 1:6-8 en Galaten 6:16, respectievelijk:
“Jezus voorzag niet per se een restauratie van Israël maar in plaats
daarvan ziet hij zichzelf als dat hij het drama van Jeruzalem in zijn
eigen leven omhelst … In zekere zin is de initiële restauratie van
Israël al begonnen aangezien Christus, de nieuwe Tempel, het
Nieuwe Israël, is opgestaan” (p. 60).
“Dit is misschien het sterkste voorbeeld van de apostel van het
universaliseren van de nieuwe identiteit van het volk van God. De
apostel hertekent de definities voor zelf-identiteit” (pp. 83-84).
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Phillips, Londonistan, p. 233.
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In de voetstappen van Calvijn
Christelijke Palestinianisten zoals Gary Burge kijken naar de Franse Protestantse Hervormer, Johannes Calvijn, als een van hun theologische
kampioenen. In zijn commentaar over Handelingen 1:6-8, zei Calvijn dat
er “zoveel dwalingen … als woorden” waren in de vraag die de apostelen
stelden aan de opgestane Heer betreffende de restauratie van het koninkrijk aan Israël. Dit, zo geloofde hij, bewees “welke slechte leerlingen zij
waren onder zo’n goede Meester”, en daarom “toen [Jezus] zei; u zal
kracht ontvangen, vermaande Hij hen voor hun dwaasheid”. Calvijn beweerde verder dat Jezus probeerde “hun geesten te verlichten” van “de
algemene dwaling” van de Joodse natie welke geloofde dat de Messias
“duizend jaar zou regeren als een koning in deze wereld”. Deze interpretatie, die Calvijn volhield, was de “dwaasheid”43 die geadopteerd werd
door de vroege pre-millennialisten in de Kerk, die gekend waren als
“chiliasten”.
In zijn eigen uiteenzetting van deze verzen heeft Donald Wagner (beneden) niet enkel Calvijns
commentaar hedendaags gemaakt, maar ook een spottende toon eraan toegevoegd:
“Het was alsof deze discipelen zeiden: ‘Wel, Heer, wij zijn werkelijk
onder de indruk van de wonderen die u deed toen wij met u samenwerkten. Wij werden ook geïnspireerd door uw grote leringen. Daarna
was de opstanding werkelijk fantastisch. Maar nu, zult u nu de “big
one” doen? Zult u nu het koninkrijk voor Israël herstellen en de Romeinen uit ons land verdrijven?’ Ik denk dat de Heer nu al zijn zin
voor humor moest aanspreken op dit punt. Ik kan hem horen zeggen,
half schertsend, half ernstig: ‘Ik kan het niet geloven! Waar zijn jullie
de afgelopen drie jaar geweest? Jullie hebben van alles de clou gemist!’ Daarna werd Jezus erg hard tegen de discipelen … Dit is een
duidelijk woord van de Heer tot de toekomstige dispensationalisten …
Hier vertelde Jezus de discipelen hun vertrouwen niet te stellen, noch
hun energie te besteden aan eindtijdse profetie of de militante Zionistische ideologie van de fanatici”.44
contemporain
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Commentary Upon the Acts of the Apostles by John Calvin: Vol. I, ed. by Henry Beveridge (Edinburgh: 1844), pp.
43-48.
44
Wagner, Anxious for Armageddon, p. 83.
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God naar hun eigen beeld scheppen
Een van de meest in het oogspringende karakteristieken van Christelijk Palestinianisme is hun lage
kijk op de Schrift. Precies het feit dat haar proponenten elke profetische rol ontkennen voor de natie
Israël, en falen Gods hand te erkennen in de heroprichting van Israël in 1948, substantiveert deze
bewering. Beschouw de volgende verklaring van Naim Ateek, waarin hij “een nieuwe manier” uiteenzet voor het interpreteren van de Schrift - wat hij een “nieuwe hermeneutiek” noemt (p. 81):
“Wanneer men geconfronteerd wordt met een moeilijke passage in de Bijbel
… moet men zich zo’n simpele vraag stellen als: Is de manier waarop ik dit
lees de manier waarop ik God in Christus kom te kennen? … Als dat zo is,
dan is deze passage geldig en gezaghebbend. Indien niet, dan kan ik haar validiteit of gezag niet accepteren” (pp. 81-82).

Bijvoorbeeld, toen Jozua en de Israëlieten door God bevolen werden om Jericho te verwoesten
“sloegen zij alles wat in de stad was, met de ban, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de
vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot het rund, het schaap en de ezel toe” (Jozua 6:21). Volgens Ateek weerspiegelt zulke passage “een vroeg stadium van menselijk begrip van Gods openbaring dat strijdt met het christelijke begrip van God zoals geopenbaard in Jezus Christus” (p. 82), en
daarom heeft dit geen gezag voor de gelovige; het dient enkel om “te verhelderen wat God niet is”
(p. 83).

In zijn recentste boek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation
(2008), belicht Ateek wat hij beschouwt als de enige hoogst gezaghebbende tekst in het Oude Testament:
“Volgens mijn begrip is de inclusieve tekst van Jona een standaard
waartegen oudtestamentische theologie moet af gemeten worden”
(pp. 54-55).
Volgens Ateek is de auteur van Jona “de eerste Palestijnse bevrijdingstheoloog” (p. 71), vermits hij het enggeestige nationalisme ontmaskerde van zowel de profeet als de natie Israël, die God verkeerd
geïnterpreteerd hadden als “tribaal en xenofoob”.

Volgens Naim Ateek, vertegenwoordigt het boek Jona “de beweging naar een meer universeel begrip van God, de naties, en land” (p. 55).
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De ‘Racistische’ profeten van Israël
Naim Ateek gaat verder met wat essentieel een aanval is op het gezag van de Schrift, door te stellen
dat zelfs de “grotere profeten”, zoals Jesaja en Jeremia, “racistische uitspraken gebruikten” zoals
Jona. Hij beweert, bijvoorbeeld, dat Jesaja 43 “vrij storende racistische implicaties” bevat in deze
verzen:
“Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn
ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel” (Jesaja 43:3-4).
Onwillig zich aan het gezag te onderwerpen van enige Schriftplaats die de natie Israël een unieke rol toewijst in de soevereine doelstellingen van God, schrijft Ateek:
“Hoe voelen de Egyptenaren zich bij het als losgeld zijn
voor Israël, of de Ethiopiërs en Nabeeërs die gegeven zouden worden in ruil voor Israël? … Er is een grote behoefte
aan het ‘dezioniseren’ van deze teksten” (p. 55).
Ateek citeert dan Jesaja 61:5-6, dat spreekt van een tijd die nog moet komen wanneer vreemdelingen “zullen klaarstaan en uw kudden weiden” en dat zij “uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zullen zijn”, en wanneer Israël als natie “het vermogen van heidenvolken zal eten”. Hij concludeert:
“Deze exclusieve tekst is vandaag onacceptabel, of die nu te maken heeft met God, het volk of het
land. Deze moet eveneens gedezioniseerd worden” (p. 56).

In de school van de Palestinianistische profeten
In een poging theologisch gewicht en academische
geloofwaardigheid toe te voegen aan hun in essentie
politieke kruistocht, heeft een aantal leidende Christelijke Palestinianisten dingen betrokken van de geschriften van een Engelse geleerde: de voormalige
bisschop van Durham, N.T. Wright. Stephen Sizer,
Gary Burge, Naim Ateek en Hank Hanegraaff bevinden zich onder diegenen die hebben uitgedrukt
wat zij te danken hebben aan Wright, zowel in hun
boeken als op hun websites en blogs.
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Verachting van de leer van de Opname
In een 2001-artikel, getiteld “Vaarwel aan de Opname”, schreef N.T. Wright het volgende:
“De Amerikaanse obsessie over de tweede
komst van Jezus - in het bijzonder over verdraaide interpretaties ervan - blijft voortduren.
Gezien vanuit mijn kant van de Atlantische
Oceaan [in Engeland], lijkt het fenomenale
succes van de Left Behind boeken verwarrend,
zelfs bizar. Weinigen in de U.K. geloven in
datgene waarop de populaire reeks novellen is
gebaseerd: dat er een letterlijke ‘opname’ zal
zijn waarbij gelovigen opgepikt worden naar de
hemel”.45

Voordat we ons focussen op N.T. Wright’s foute theologie aangaande Israël, is het belangrijk de minachting te belichten die Christelijke Palestinianisten in het algemeen hebben voor de leer van de
elk-moment-opname van de Kerk.
In haar boek, The Rapture Exposed (2004), valt Barbara Rossing,
(afgestudeerd van Yale, aangesteld bedienaar in de Evangelische
Lutherse Kerk in Amerika, en regelmatig spreker op Sabeel conferenties) de Left Behind novellen aan en degenen die de fundamentele eindtijdtheologie onderschrijven en steunen. Rossing’s boek
opent met de volgende stelling: “De Opname is bedrog … We worden niet Opgenomen van de aarde, en evenmin God … God zal de
wereld nooit achterlaten” (pp. 1-2).
Rossing gelooft dat het boek Openbaring een visioen presenteert, niet een oordeel en verwoesting,
maar een vernieuwing en genezing, dat allemaal mogelijk is gemaakt door “Lamb power” (kracht
van het Lam). Bij het schetsen van haar “Lamb theology”, beeldt Rossing de Heer Jezus af als
“lammetje”, “lamby” en zelfs “Fluffy” (pp. 109-113).
racket
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N.T. Wright, ‘Farewell to the Rapture’, http://www.ntwrightpage.com/Wright_BR_Farewell_Rapture.htm.
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N.T. Wright is een prominent Nieuwe Testament geleerde en verdediger van de vervangingstheologie, die in recente jaren gerecruteerd werd voor de zaak van het Christelijk Palestinianisme.
Wright interpreteert de Bijbel langs de traditioneel gereformeerde,
amillennialistische, verbondstheologische en super-sessionistische
lijnen, maar met zijn eigen specifieke theologische kijk. Trouw
aan de gereformeerde theologie, argumenteert hij dat het land van
Israël, de stad Jeruzalem, en de Joodse tempel nu overbodig zijn,
gezien Christus het “nieuwe land”, de “nieuwe stad” en de “nieuwe tempel” is. Hij en zijn makkers amillenialisten hebben niet
enkel Israël beroofd van haar beloofde aardse zegeningen, maar zij
hebben ook Jezus Christus beroofd van Zijn aardse erfenis!

Hier is een voorbeeld van citaten met betrekking tot Israël, genomen uit de eerste twee delen (afgekort NTPG en JVG) van
Wright’s voorgenomen zesdelige serie, “Christian Origins and the
Question of God”:
• Jezus “vervult de rol van grote genezing, de grote restauratie, van
Israël” (JVG, 130).
• Israëls verhaal “bereikte haar bedoelde climax met Zijn dood
[Israëls ballingschap] en opstanding [Israëls restauratie]” (NTPG,
366).
• De Kerk heeft “de plaats ingenomen … van (Joodse) etnische
identiteit” (NTPG, 367)
• Jezus “reconstrueerde Israël rond zichzelf” (JVG, 131), “herinterpreteerde” Israëls hoop (JVG, 241), “herbruikte Israëls profetische erfgoed” (JVG, 349), en “herdefinieerde” het koninkrijk
(JVG, 471)

N.T. Wright stelt dat de oudtestamentische beloften met betrekking tot de restauratie van “Zion”
(Jeruzalem, het land van Israël, het volk van Israël, de Joodse tempel) “nu getransfereerd zijn naar
Jezus en zijn volk”, waarmee hij de Kerk bedoelt (JVG, 363).
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5. Palestinianistische propaganda en de Joodse vijfde kolonne
Christelijke Palestinianisten zijn bekwaam in de propagandistische kunst van “labelen”. Door Israël
te voorzien van zulke gevoelige labels als “apartheid”, “etnische zuivering” en “bezetting”, hebben
zij de geesten van vele gelovigen gedraaid en gekeerd tegen het Joodse Volk en de Joodse staat.
Zoals we zagen in het geval van Norman Finkelstein, werkt een vijfde kolonne Joodse geleerden en
activisten nauw samen met Christelijke Palestinianisten om Israël neer te halen en haar christelijke
bondgenoten het zwijgen op te leggen.

In zijn boek, Israel: An Apartheid State (1987),
beschrijft Uri Davis Israëls behandeling van Palestijnen als “Zionistische apartheid” (pp. 26, 60).
Davis beschrijft zichzelf als “een Palestijnse Hebreeër, nationaal van Joodse oorsprong, antiZionist, geregistreerd als Moslim en inwoner van
een apartheidsstaat”.46 Recent werd hij verkozen
tot het Fatah Revolutionary Council. Stephen Sizer47 en Rosemary Radford Ruether48 bevinden
zich tot degenen die Davis’ apartheidsterminologie geadopteerd hebben..

Ben White is een Engelse freelance journalist die
schrijft over het Israëlisch-Palestijns conflict en
het wijdere Midden-Oosten. Hij is ook
campagnecoördinator voor “A Just Peace for Palestine”. In zijn boek, Israeli Apartheid: A Beginner’s Guide (2009), dat onderschreven werd door
Stephen Sizer, Gary Burge, en Desmond Tutu,
brandmerkt Ben White Zionisme als een ergere
vorm van Apartheid dan deze die bestond in ZuidAfrika (p. 8).

46

The Alternative Information Center, ‘Interview with Dr. Uri Davis’,
http://www.alternativenews.org/english/index.php/ topics/news/2113-interview-with-dr-uri-davis-newly-electedmember-of-fatah-revolutionary-council.
47
Stephen R. Sizer, ‘Christian Zionism, True Friends of Israel?’, Evangelicals Now, December (2000), 14.
48
Rosemary Radford Ruether and Herman J. Ruether, The Wrath of Jonah: The Crisis of Religious Nationalism in the
Israeli-Palestinian Conflict, 2nd edn (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2002), p. xiv.
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Ilan Pappé is een controversiële Israëlische academicus en politiek activist die, samen met zijn
makkers “Nieuwe Historici”, de aanvaarde geschiedenis heeft herschreven van de oprichting van de
moderne staat Israël in 1948. In zijn boek, The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), argumenteert
Pappé dat het de uitdrukkelijke politiek van Zionistische leiders was om het land etnisch te zuiveren
van haar inheemse bevolking. Christelijke Palestinianisten hebben dezelfde opruiende taal gebruikt
als Pappé voor hun eigen propagandadoeleinden. Zoals Stephen Sizer schrijft: “Mijn onderzoek
heeft belicht hoe de Palestijnse Christelijke gemeenschap geleden heeft onder isolatie, discriminatie
en vervolging verwant aan ‘etnische zuivering’, en een vorm van apartheid”.49 In 2009, sprak Pappé
op een conferentie van Anglicaanse geestelijken in Winchester, England: een ander voorbeeld, zoals
dat van Norman Finkelstein, van kerkleiders die zich wenden tot Joodse extremisten om hun antiIsraël kruistocht te ondersteunen. Stephen Sizer heeft Pappé’s conferentietoespraak gepubliceerd op
zijn eigen website, samen met links naar Pappé’s website.
Een recentere recrutering voor de Christelijke Palestinianistische zaak is de
Amerikaanse politieke activist Mark Braverman, die lid is van de Advisory
Committee of Friends of Sabeel North America. In zijn boek, Fatal Embrace: Christians, Jews, and the Search for Peace in the Holy Land (2010),
waarin onderschrijvingen staan van Naim Ateek en Stephen Sizer, volgt
Braverman Ilan Pappé wanneer hij beweert dat Israël consistent een politiek
heeft nagejaagd van “etnische zuivering” jegens de Palestijnen (p. 10). Braverman was diep getroffen door een bezoek aan Sabeel in 2006, en door
Naim Ateek’s boek, Justice, and Only Justice. Hij schrijft: “Sabeel heeft
geholpen de weg te openen terug naar de profeten” (p. 44). Dit smeekt om
de vraag: “Welke profeten?”

49

Stephen Sizer, ‘The Premised Land: Palestine and Israel’, in They Came and They Saw: Western Christian Experiences of the Holy Land (London: Melisende, 2000), p. 159.
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Strijd tegen de ‘Armageddonieten’
Israël is niet het enige doelwit van de Christelijke Palestinianistische propagandamachine. Naar
verwezen als “Armageddonieten”50, door Stephen Sizer, komen Christenen, die hun theologie over
Israël baseren op een natuurlijke lezing van de Bijbel en een fundamenteel begrip van de verbondsgetrouwheid van God, frequent in hun vizier.
In zijn boek, Dark Crusade: Christian Zionism and US Foreign
Policy (2009), contrasteert Clifford Kiracofe (een Virginia Military Institute professor en voormalig Senior Professional Staff
Member van de U.S. Senate on Foreign Relations), het “diep pessimisme” van Christelijk Zionisme tegen het “traditionele optimisme” in de kern van de Amerikaanse psyche (p. xiii). Hij beschuldigt Christelijke Zionisten ook van het “vergiftigen van de
VS-relaties met de Arabische en Moslim werelden” (p. 43). Kiracofe, die duidelijk beïnvloed werd door Stephen Sizer’s boek,
Christian Zionism: Road-map to Armageddon? (2004), spreekt
kleinerend over één man in het bijzonder: de Engelse geestelijke
en belangrijkste stichter van het Plymouth Broederisme, John
Nelson Darby (1800-1882). Kiracofe beschrijft Darby als “de persoon die de Armageddontheologie naar Amerika bracht” (p. 63).
De term “Armageddontheologie” is part en deel geworden van de Christelijke Palestinianistische
propaganda, zoals de titels hieronder illustreren. In haar boek, Allies for Armageddon: The Rise of
Christian Zionism (2007), portretteert Engels journalist Victoria Clark het Christelijk Zionisme als
een “gun-slinging, Armageddon-fixated ideology”.51

50

The term used by Stephen Sizer in his endorsement of Hank Hanegraaff’s book, The Apocalypse Code.
Victoria Clark, Allies for Armageddon: The Rise of Christian Zionism (New Haven, CT: Yale University Press,
2007), p. 256.
51

35

6. Onheilige allianties
Een andere kenmerk van de snelgroeiende Christelijk Palestinianistische beweging is de manier
waarop haar leiders podiums delen en allianties vormen met diegenen wier gestelde doel het is Israël te vernietigen. Een voorbeeld hiervan zijn de ontmoetingen die plaatsvonden in Gaza in recente
jaren tussen Ismail Haniyeh, een senior Hamasleider die verkozen werd tot Eerste Minister van de
Palestinian National Authority in 2006, en twee hooggeprofileerde ‘Christenen’: Zuid-Afrikaans
Aartsbisschop Desmond Tutu (beneden samen met Haniyeh, links, en Arafat, midden) en voormalig
President Jimmy Carter (onderste plaatjes).

Desmond Tutu, kampioen van de anti-apartheid campagne in Zuid-Afrika, komt vandaag krachtig
op voor de anti-Israël kruistocht als beschermheer van Sabeel. In zijn voorwoord op Michael Prior’s
Speaking the Truth: Zionism, Israel, and the Occupation (2005), schreef hij: “Nu, helaas zien wij
apartheid in Israël … De apartheidsoverheid [in Zuid-Afrika] was erg machtig, maar vandaag bestaat ze niet meer. Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet, Milosevic, en Idi Amin waren allemaal machtig, maar, aan het eind beten ze in het stof”.52

Jimmy Carter (omhelst hierboven Ismail Haniyeh) is geen vriend van Israël. Zijn controversiële
boek, Palestine: Peace Not Apartheid (2006), was een New York Times bestseller. Zowel Carter als
Tutu zijn recipiënten van de Nobelprijs voor de Vrede - maar voor welk soort van vrede werken zij?

52

Desmond Tutu, ‘Foreword’, in Speaking the Truth: Zionism, Israel, and Occupation, ed. by Michael Prior (Northampton, MA: Olive Branch Press, 2005), p. 12.
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De 5de Internationale Sabeel Conferentie (2004)
Challenging Christian Zionism: Theology, Politics, and the Palestine-Israel Conflict
In april 2004 woonde ik de 5de Internationale Sabeel Conferentie bij, die gehouden werd in het Pontificaal Instituut Notre Dame Centrum in Jeruzalem. In 1884 begonnen als een centrum voor Franse
pelgrims, werd het gecompleteerd in 1904 en bekroond met een standbeeld van Maria. In 1978 stelde Paus Johannes Paulus II het open als een Pontificaal Instituut en Oecumenisch Centrum.
Naim Ateek, Stephen Sizer, Gary Burge, Donald
Wagner, en Michael Prior bevonden zich onder de
sprekers van de conferentie. We werden ook toegesproken door een leider van de Moslim Waqf op de
trappen van de tempelberg (rechts), dat Moslims AlHaram Al-Sharif (het nobele heiligdom) noemen. In
overeenstemming met de Islamversie van de vervangingstheologie, werd ons gezegd dat nooit op deze
site een Joodse tempel had gestaan.
Deze bewering werd breed verspreid door moslimgeestelijken die alle
historische connectie willen verbreken tussen het Joodse volk en deze site.
Maar, in 1924 publiceerde het Supreme Moslem Council (SMC; opgericht
tijdens de Britse mandaatperiode om gezag te voeren over moslimzaken),
een document met de titel, A Brief Guide to Al-Haram Al-Sharif Jerusalem. Ik heb een exemplaar van de 1935-editie. Dit is een opmerkelijk document om vele redenen, in het bijzonder met het oog op wat is gesteld in
zijn inleidende “Historische schets”:
“Deze site is een van de oudste in de wereld. Haar heiligheid dateert
van de vroegste tijden. Haar identiteit met de site van Salomo’s Tempel is boven alle twijfel [mijn benadrukking]. Deze ook, is de plaats,
overeenkomstig algemeen geloof, waar ‘David een altaar bouwde voor
de Heer, en daar brandoffers bracht en vredeoffers’ (2 Samuel XXIV,
25)”.53
Deze verklaring is des te meer opmerkelijk wanneer we beschouwen dat toen het boekje voor het
eerst gepubliceerd werd, in 1924, het SMC werd voorgezeten door de virulente antisemitische Grote
Mufti van Jeruzalem en de hechte bondgenoot van Adolf Hitler: Hajj Amin al-Husseini.
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The Supreme Moslem Council, A Brief Guide to Al-Haram Al-Sharif Jerusalem (Jerusalem, 1935), p. 3.
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Een ander item op de conferentie-agenda was een bezoek aan de Muqata’ah in Ramallah, waar Yassir Arafat
was opgesloten door de Israëlische overheid. Bij die
gelegenheid drukte Naim Ateek de “unanieme” steun
uit aan Arafat, die fysiek omarmd werd door zijn vriend
en 24ste Presiderende Bisschop en Primaat van de Episcopal Church in America, Edmond Browning (rechts).
Arafat en Hanan Ashrawi (gezeten bij Ateek) drukten
hun vreugde uit bij deze expressie van ‘Christelijke’
solidariteit met de Palestijnse zaak - die Arafat “de vrede van de dapperen” noemde.
Michael Prior en Stephen Sizer maakten van de gelegenheid gebruik om Yassir Arafat een boek te
geven waar eerder werd naar verwezen: Speaking the Truth: Zionism, Israel, and the Occupation.
De overweldigende meerderheid van dezen die aanwezig waren in de Muqata’ah die dag applaudisseerde voor Arafat, en schudde later de handen met hem voor een foto. Onder hen was Stephen Sizer (hieronder):

Een exemplaar van het rapport dat ik schreef over de 2004-Sabeel conferentie is verkrijgbaar op het
adres gegeven aan het eind van dit document.
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7. De theologische wortels van Christelijk Palestinianisme
Jezus zei: “Een goede boom kan geen slechte vruchten
voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten
voortbrengen” (Mattheüs 7:16-18). Net zoals het wortelsysteem van een boom zijn natuurlijke gezondheid en de natuurlijke goedheid van zijn vruchten bepaalt, zo bepaalt het wortelsysteem van elke traditie of leer in de Kerk de geestelijke
gezondheid en de geestelijke vruchten van haar volgelingen.
Christelijk Palestinianisme is een slechte boom die slechte
vruchten oplevert, omdat haar wortelsysteem ziek is:

Plato (ca. 429-347 vC)
Neo-platonisch gedachtengoed sloop de vroege post-apostolische Kerk binnen, gebaseerd op het geloof dat de materiële wereld irrelevant was omdat
materie in wezen slecht was. Men was genoodzaakt om een hogere, geestelijke betekenis voor alles te zoeken. Neo-platonisten in de Kerk, zoals Origenes (ca. 185-254 nC), onderwezen de noodzaak om de verborgen, allegorische betekenis van de Schrift bloot te leggen. Profetieën met betrekking tot
een fysisch land (Kanaän), stad (Jeruzalem), en heiligdom (Tempel), moesten daarom geestelijk geïnterpreteerd worden.

Augustinus van Hippo (354-430 nC)
Augustinus’ theologie ondersteunt de Rooms-katholieke en Protestantse kerken. Stappend in de voetsporen van Origenes, allegoriseerde Augustinus de
Schrift, verving het premilennialisme van de vroege Kerk door amillennialisme, en leerde dat God de Joden bewaard had als een ‘getuigenisvolk’:
zwervers op de aarde wier bestaan getuigenis aflegt van het feit dat God Israël had verworpen en haar vervangen had door de Kerk.

Johannes Calvijn (1509-1564)
Johannes Calvijn (oorspr. Jean Cauvin  Lat. Jean Calvin) was de invloedrijkste van de 16de eeuwse Hervormers. Zoals Maarten Luther, was hij een
aanhanger van Augustinus in zijn fundamentele theologie en eschatologie.
Hij was ook een covenentalist of verdediger van “verbondstheologie”, lerend
dat er altijd maar één volk van God is geweest (“de Kerk”) en één verbond
van God (“het genadeverbond”). Calvinisme leert dat de Kerk Israël heeft
vervangen.
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In zijn boek, Christian Zionism: Road-map to Armageddon? (pp. 261-263), beschrijft Stephen Sizer
het geloofssysteem van hen die, zoals hijzelf, vasthouden aan de verbondstheologie. Volgens Sizer
gelooft een covenentalist [verdediger van de verbondstheologie]:
•
•
•
•

Er is altijd maar één volk van God geweest doorheen de geschiedenis - “de Kerk”.
Alle bijbelse verbonden werden opgenomen in één genadeverbond.
Het Joodse volk, al een ethnische natie, hebben hun rol in de geschiedenis vervuld: de weg
voorbereiden voor de Kerk/het Christendom.
De Kerk is het nieuwe Israël, uitgebreid door Christus om alle volkeren te omarmen.

Hieronder een uittreksel uit de tabel die Stephen Sizer in zijn boek heeft weergegeven:

Doctrine

Verbondsleer

Oudtestamentische profetie

Voornamelijk vervuld

Israëls nationale beloften

Vergeestelijkt en algemeen gemaakt in de Kerk

Ongelovige Joden

Geliefd door God, maar afgesneden van Gods volk

Relatie van Israël tot de Kerk

Eén volk van God

Ecclesiologie

De Kerk begon met Israël

Eretz Israel (Land van Israël)

Vervuld en geannuleerd

Jeruzalem

Historische rol niet langer significant

Tempel

Vervuld in Jezus, nu overbodig

Eschatologie

Vooral amillenniaal, postmillenniaal of preteristisch

Armageddon

Zinnebeeldige strijd tussen goed en kwaad

Wederkomst van Jezus

Eén zichtbare gebeurtenis

Koninkrijk van God

Niet van deze wereld

Millennium

Zinnebeeldig
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In juli 1974 was er in Lausanne, Zwitserland, een samenkomst van 2700 deelnemers uit meer dan
150 landen, om een nieuwe stimulans te geven aan de verkondiging van het Evangelie. De belangrijkste inspiratie achter het International Congress on World Evangelization was Billy Graham.
John Stott (boven afgebeeld met Graham) presideerde het comité dat “The Lausanne Covenant”
(Lausanneverbond) voortbracht. Dit document blijft een van de invloedrijkste binnen de Evangelische kerk.

In oktober 2010 vond het derde Lausanne Congress
on World Evangelization plaats in Kaapstad, ZuidAfrika. De Lausanne Theology Working Group had
voordien drie “consultaties” gehouden om hun slogan te overdenken: “de hele kerk brengt het hele
evangelie naar de hele wereld”. De volgende verklaring komt van de tweede consultatie, die zich focuste
op “de hele kerk”:

“De ene Kerk die God tot bestaan heeft geroepen in Christus is betrokken uit elke natie, stam,
volk en taal, met als resultaat dat geen afzonderlijke etnische identiteit kan beweren “Gods uitverkoren volk” te zijn. Gods selectie van het oudtestamentische Israël was ter wille van de uiteindelijke schepping van deze multi-nationale gemeenschap van Gods volk … Wij bevestigen
daarom krachtig, dat terwijl er vele etnische groepen zijn binnen de ene kerk, naar Gods duidelijke bedoeling geen enkele etnische groep een geprivilegieerde plaats inneemt in Gods beheer
van redding of Gods eschatologische doel. Dus geloven wij sterk dat de afgescheiden en geprivilegieerde plaats gegeven aan de moderne Israëlische staat, in bepaalde vormen van dispensationalisme of Christelijk Zionisme, zou moeten betwist worden”.54
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The Third Lausanne Congress on World Evangelization, ‘The Whole Church taking the Whole Gospel to the Whole
World: Reflections of the Lausanne Theology Working Group’, http://www.lausanne.org/participant-information/twgpaper.html.
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8. De Goliath beschimping
“Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was
Goliath, uit Gath … Verder zei de Filistijn: Heden hoon ik de gelederen van Israël: Geef mij een
man om samen te vechten! … Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem; want
hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk … De Filistijn zei tegen David: Ben ik
een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden.
Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de
lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe
met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de
HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt” (1 Samuel 17:4-45).
Zoals Goliath voor de legers van Israël, honen Christelijke Palestinianisten die Christenen die de
bijbelse beloften en profetieën met betrekking tot Israëls nationale restauratie letterlijk interpreteren.

In zijn studie, “Ten Questions for a Theology of the Land”, maakt Colin
Chapman zijn conclusie met volgende woorden:
“Een Uitdaging: kunnen Christelijke Zionisten hun zaak ondersteunen
met recent onderzoek? De zaak tegen Christelijke Zionisten werd ondersteund door nieuw onderzoek, zoals, bijvoorbeeld, in de geschriften van
N.T. Wright (1996) en Peter Walker (1994, 1996). Kan werk van deze
kwaliteit de evenknie zijn van dat van Christelijke Zionisten, of herhalen
zij gewoon, durf ik te zeggen, dezelfde oude argumenten die naar voor
gebracht werden in het verleden?”55

In zijn onderschrijving van Stephen Sizer’s boek, Christian Zionism: Roadmap to Armageddon?, herhaalt Colin Chapman zijn uitdaging terwille van
het Christelijk Palestinianistische kamp, waarin hij andermaal niet enkel de
natie Israël uitdaagt, maar ook de God van Israël Zelf:
“Sizer heeft de handschoen geworpen op een manier die een reactie
vraagt van hen die de staat Israël steunen om theologische redenen”.56
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Colin Chapman, ‘Ten Questions for a Theology of the Land’, in The Land of Promise: Biblical, Theological and
Contemporary Perspectives, ed. by Peter Johnston and Peter Walker (Leicester: Apollos, 2000), p. 185.
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‘Sixty Academics Endorse Christian Zionism Book’, http://stephensizer.blogspot.com/2008/ 10/sixty-academicsendorse-christian.html.
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9. Op de campagnetoer
In 2010 werd een nieuwe documentaire film uitgegeven in de VS,
met de titel: “With God On Our Side”, van Porter Speakman Jr.
(links, naast Stephen Sizer in Washington D.C.). De film zoekt het
Christelijk Zionisme te bekritiseren en aan de kaak te stellen, en
ook het geloof dat Gods verbondsbeloften aan Abrahams natuurlijke afstammelingen (door Izaäk en Jakob) eeuwig zijn. Speakman’s
doel met het produceren van de film is het presenteren van wat hij
noemt: “een betere manier, een manier van gerechtigheid, vrede en
liefde voor Joden en Palestijnen. Een die inclusief is, niet exclusief”.57
The film bevat ook interviews met Stephen Sizer, Gary Burge, Ben
White, Ilan Pappé, en Norman Finkelstein, die allemaal in deze documentaire aan de beurt komen. De twee enige vertegenwoordigers
van Christelijk Zionisme die in de film geïnterviewd werden zijn
John Hagee (Senior Pastor van Cornerstone Church in San Antonio, Texas, en National Chairman
van Christians United for Israel) en Malcolm Hedding (Executive Director van de International
Christian Embassy Jerusalem). Frank Schaeffer, zoon van wijlen theoloog Francis Schaeffer, gaf
zijn verdict:
“Na het bekijken van ‘With God On Our Side’ heb ik een vernieuwde hoop voor de Evangelicals in Amerika. En misschien is vrede mogelijk in Palestina en Israël. Deze film kan helpen dit
te laten gebeuren, als een signaal van het begin van het eind van de grotelijks onuitgedaagde invloed van Christelijk Zionisme”.58
In 2010 werd de film in vele kerken en academische
instituten vertoond doorheen de VS en het Verenigd
Koninkrijk, op meetings georganiseerd door Speakman
en Sizer. Voorstellingen in de VS omvatten ook Wheaton College, Harvard University, Princeton University,
Biola University, Pepperdine University, Eastern University, en North Carolina State University.
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With God On Our Side website, http://www.withgodonourside.com/title.htm.
Porter Speakman’s blog, http://porterspeakmanjr.com/category/with-god-on-our-side/.
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Voorstellingen in de UK en Ierland, waar Sizer en
Speakman de film presenteerden, omvatten ook het Nazarene Theological College in Manchester, Cambridge University, Trinity College Dublin, en Queen’s University
Belfast.
De film werd ook vertoond te Stormont in Belfast, de
thuis van de Northern Ireland Assembly … en in een
ruimte die toebehoort aan Sinn Fein (foto rechts).
In een artikel op zijn eigen website gezet op 21-11-2010
gaf Nelson McCausland (Minister for Culture, Arts and
Leisure in the Northern Ireland Assembly) zijn opinie
over deze voorstelling te Stormont, die plaatsvond op Armistice Day (11-11-2010):
“Sizer en Speakman zijn gevraagd voor hun kijk op Christelijk Zionisme, maar is er niet iets
ongepast aan het verzoek aan SinnFein om een film over Israël te hosten? Tijdens de Tweede
wereldoorlog, terwijl de Nazi’s de Joden vervolgden in Europa, heeft het IRA zich bondgenoot
gesteld met de Nazi’s. Zij zagen de moeiten van Brittannië als hun opportuniteit en negeerden
het verhaal van het Naziregime. Stephen Sizer lijkt opmerkelijk naïef te zijn en slecht geïnformeerd. Zijn blog geeft de indruk dat dit in een bepaald opzicht een ‘officiële’ presentatie was, in
zeker opzicht geassocieerd met de Northern Ireland Assembly. In feite was dat niet zo - het was
slechts een particulier evenement, gesponsord door Sinn Fein”.59

De ‘Emerging’ Christelijke Palestinianisten
Op de back cover van de DVD, “With God On Our Side”, is de volgende
onderschrijving weergegeven door Brian McLaren, een van de leiders van
de afvallige “Emerging Church” beweging:
“Eindelijk een kijk op wat Christelijke Zionisten leren, en belangrijker, de echte implicaties die deze heeft op het volk van het MiddenOosten”.
De website voor “With God On Our Side” bevat ook volgende aanbeveling van Tony Campolo:
“Ik weet niet af van iets gelijkaardigs als dit - en ik zou willen zeggen
dat de kerk dit ontzettend nodig heeft”.
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Nelson’s View, ‘With God On Our Side’, http://theministerspen.blogspot.com/2010_11_01_archive.html.
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Brian D. McLaren
In een juni-2009 artikel voor de Jerusalem Post, sprak Brian
Schrauger van de erosie van Evangelisch support voor Israël.
De drie namen die hij noemde van hen die de anti-Israël beweging leiden binnen de Evangelische kerk, waren Stephen
Sizer, Jimmy Carter, en Brian McLaren.60
Brian McLaren spreekt op zijn internetblog van “De noodzaak om de verschrikkelijke, dodelijke, verdraaide, maar populaire theologieën, geassocieerd met Christelijk Zionisme en
deterministisch dispensationalisme te confronteren” welke
“een vals eind-van-de-wereld scenario gebruiken om een
soort van ‘death wish’ voor Wereldoorlog III te creëren, dat tenzij het door de anderen van ons veel robuuster geconfronteerd wordt - te gemakkelijk een zelfvervullende profetie kan
creëren”.61
McLaren heeft op zijn blog ook zijn antwoord gepost op een vraag naar aanbevolen boeken over het
onderwerp van het Israëli-Palestijns conflict. Met uitzondering van Marc Ellis’ boek, zijn alle door
hem aanbevolen werken geciteerd in onderhavig document als representatief voor Christelijk Palestinianisme:
“Er is geen tekort aan excellente boeken, maar hier zijn er enkele die ik aanbeveel voor hen die
nieuw zijn met het onderwerp. Ze zijn gerangschikt van de zachtste tot de hardste treffers:
Elias Chacour – Blood Brothers Naim Ateek – A Palestinian Christian Cry for Reconciliation
Mark Braverman – Fatal Embrace Ben White – Israeli Apartheid Marc Ellis – Judaism Does
Not Equal Israel”.62
Brian McLaren was een ondertekenaar van de “Joint Declaration by Christian Leaders on Israel’s
60th Anniversary”, uitgegeven op 8-5-2008. Deze verklaring werd georganiseerd door Ben White,
auteur van Israeli Apartheid, en Philip Rizk.63 Alhoewel deze verklaring niet openlijk antisemitisch/antizionistisch is, is ze theologisch en politiek geladen. De opmaak van zulke verklaring zal
niet altijd hun onderliggende agenda verraden, maar hun ondertekeningen vertellen ons heel wat.
Onder de meer dan 140 namen, toegevoegd aan deze verklaring, waren: Desmond Tutu, Stephen
Sizer, Donald Wagner, Gary Burge, Brother Andrew [dit is Anne van der Bijl!], Jim Wallis, Colin
Chapman, en Porter Speakman Jr.
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Brian Schrauger, ‘Israel is losing the PR war so badly that even evangelical support is eroding’, The Jerusalem Post
(June 15, 2009), www.jpost.com.
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Brian D. McLaren, ‘Three Crises of Peace #3’, http://www.brianmclaren.net/archives/blog/three-crises-of-peace3.html.
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Brian D. McLaren, ‘Q&R: Palestine, Gaza, West Bank, Israel’, http://brianmclaren.net/archives/blog/q-rpalestine.html.
63
World Evangelical Alliance, ‘Joint Declaration by Christian Leaders on Israel’s 60th Anniversary’,
http://justpeace60. blogspot.com/.
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Op 28 januari 2010, plaatste McLaren op zijn blog een verslag met de titel: “Last Day in Israel and
Palestine”, waarin hij een update gaf van zijn “pelgrimagetoer” naar Israël. Duidelijk verliefd op de
Christelijke Palestinianisten die hij ontmoette, schreef hij het volgende:
“Deze ochtend ben ik terug in Oost-Jeruzalem, bij de goede mensen van Sabeel, leiders in het
ontwikkelen van een getrouwe Christelijke theologie die contextueel is aan de Palestijnse bezetting … Terwijl in Sabeel, was het een genoegen en eer om tenslotte Naim Ateek te ontmoeten,
wiens werk en geschriften ik reeds lang bewonderd heb van op een afstand. Naim is een Palestijnse ondertekenaar van een belangrijke verklaring, Kairos Document genaamd [zie onderaan],
gecreëerd door Christelijke leiders doorheen confessionele lijnen over heel Palestina. U kan er
ook uw naam aan toevoegen, zoals ik gedaan heb”.64
Eerder in de rondreis Verklaarde McLaren het volgende op zijn blog, wat een onthulling betekent
van het wezen van dit “Nieuw Soort van Christendom” dat hij verkoopt aan een afvallige Kerk die
de waarheid niet liefheeft:
“Volgend op de lelijkheid van de bezetting, hebben we de schoonheid gezien van Gods Geest die aan het werk is … lichtend in een
Quaker Palestijnse vrouwelijke activist, gloeiend in een Franciscaanse Katholieke priester, warm in een Oosters-Orthodoxe familie,
radiant in een Moslim vrijwilliger in een vluchtelingenkamp, sprankelend in twee professoren - een Moslim en een Christen, die als een
team collegestudenten leren over religie. In het land waar Jezus
wandelde en werkte, zijn er vele op Christus lijkende mensen die
wandelen en werken … in veel opzichten in andere omstandigheden
dan die van de eerste eeuw”.65

Kairos Palestine Document (KPD) – ‘A Moment of Truth’
Voorgesteld als “het woord van de Christelijke Palestijnen aan de wereld over wat er gebeurt in
Palestina”, is het Kairos Palestine Document (2009) het Palestijnse equivalent van het Kairos Document, dat uitgegeven werd in 1985 door een groep van 150 zwarte Zuid-Afrikaanse bevrijdingstheologen in Soweto. Dat document, waarvan het eerste hoofdstuk begint met de woorden: “De tijd
is gekomen. Het moment van de waarheid is aangebroken”,66 was een hartstochtelijk pleidooi tot de
kerken in Zuid-Afrika om het apartheidsregime tegen te staan. Niet verwonderlijk, de Palestijnse
Christenen, die het KPD geformuleerd hebben, met inbegrip van Naim Ateek en Mitri Raheb, hebben de Zuid-Afrikaanse ervaring geëxploiteerd om de blaam voor het Israëlisch-Palestijns conflict

64

Brian McLaren, ‘Last Day in Israel and Palestine (January 28, 2010)’, http://brianmclaren.net/archives/blog/thismorning-ill-be-back.html.
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Brian McLaren, ‘Reflections from Ramallah, Taybeh, and Beit Sahour (January 23, 2010)’, http://brianmclaren.net/
archives/2010/01/.
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The Kairos Document, http://www.thatreligiousstudieswebsite.com/Ethics/Applied_Ethics/Race_Racism/kairos_
document.php.
46

aan de voeten te leggen van de Israëlische overheid. Palestijnse zelfmoordterroristen, terroristische
groepen zoals Hamas en Hezbollah, en de Islamitische religie als geheel, ontsnappen allen aan censuur; de Palestijnse weerstand wordt zelfs beschreven als zijnde “legaal”. De documenten roepen op
voor een eind van de “bezetting”, voor de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat met
Jeruzalem als hoofdstad, en voor overheden in de hele wereld om politieke en economische druk uit
te oefenen op Israël. “Boycot en niet-investeren” afschilderend als noodzakelijke “middelen van
geweldloosheid voor gerechtigheid, vrede en zekerheid voor allen”, roept het document op voor
“een antwoord op wat de civiele en religieuze instituten hebben voorgesteld, zoals eerder vermeld:
het begin van een systeem van economische sancties en boycot dat toegepast moet worden tegen
Israel”.67

Tony Campolo
Tony Campolo is misschien best gekend onder Christenen voor zijn preek:
It’s Friday, but Sunday’s Comin’. Hij was een geestelijk adviseur van president Clinton in de nasleep van het Monica Lewinsky schandaal. In juli
2007 was hij een van de 34 Amerikaanse Evangelische ondertekenaars van
de “Brief aan president Bush van Evangelische leiders”. De brief, die een
openlijke poging was om het traditionele support van Israël te counteren,
riep toenmalig George W. president Bush en zijn administratie op om een
twee-staten oplossing te implementeren voor het Israëlisch-Palestijns conflict.68 Andere ondertekenaars waren Ronald Sider (President, Evangelicals
for Social Action), Raymond Bakke (Chancellor, Bakke Graduate University), Vernon Grounds (Chancellor, Denver Seminary), Gary Burge (Professor, Wheaton College and Graduate School), Richard Mouw (President,
Fuller Theological Seminary), Richard Stearns (President, World Vision),
Berten Waggoner (National Director, Vineyard USA), en David Neff (Editor, Christianity Today).

In maart 2010 vervoegde Tony Campolo
zich met Naim Ateek, Stephen Sizer, Gary
Burge, Colin Chapman, Lynne Hybels, Brother Andrew [dit is Anne van der Bijl!],
Mitri Raheb, en andere Christelijke Palestinianistische sprekers op de “Christ at the
Checkpoint” Conferentie gehouden in
Bethlehem.
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Georganiseerd door Bethlehem Bible College, werd ze verwelkomd als “de eerste wereldomvattende evangelische conferentie die plaatsvindt in Palestina”.69 In een interview geleid door Stephen
Sizer tijdens de conferentie, bekritiseerde Tony Campolo Christenen die geloven in de letterlijke
vervulling van bijbelse profetie:
“Wij werden allemaal opgezadeld met deze theologie die voortkwam van Scofield en Darby, die
suggereren dat Jezus niet kan wederkomen vooraleer de Joden teruggekeerd zijn in het Beloofde
Land. Ik denk dat de geleerden hebben vastgesteld dat John Darby en de hele Dispensationalistische beweging fundamenteel groeide uit het feit dat deze mensen voelden dat de profetieën
van het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, over de beloften van God aan Israël, nog niet
vervuld waren en dat daarom voordat de Heer kan terugkeren, deze profetieën moeten vervuld
worden”.70
In een artikel getiteld “Christelijk Zionisme: theologie die onderdrukking legaliseert”, dat hij
schreef na zijn terugkomst van de Bethlehemconferentie, verstrengde Campolo zijn criticisme:
“De belangrijkste bedreigingen voor het welzijn van de Palestijnen in het
algemeen, en voor de Christelijke Palestinianisten in het bijzonder, komt
niet van de Joden, maar van Christelijke Zionisten hier in de Verenigde
Staten. Zij zijn gewapend met een theologie die gecreëerd werd in het
midden van de 19de eeuw door een afvallige Anglicaanse geestelijke, genaamd John Nelson Darby [rechts-boven] in Plymouth, Engeland. Met
deze theologie, genaamd ‘dispensationalisme’, argumenteren zij dat volgens hun interpretatie van Genesis 15:18-21, het Heilig Land exclusief
aan de Joden zou moeten toebehoren. Zij beweren dat dit gehele land beloofd werd aan ‘het zaad van Abraham’ … Deze ‘Johnny-come-lately’
theologie van John Nelson Darby heeft het Amerikaans Protestantisme
doordrongen via de publicatie in 1908 van de ongelooflijk populaire Scofield Reference Study Bible [samengesteld door Cyrus Ingerson Scofield,
rechts-onder] … Darby’s invloed op het Amerikaans Protestantisme heeft
recent een enorme boost gekregen door de publicatie van de Left Behind
reeks van boeken, door Tim LaHaye en Jerry Jenkins”.71
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Press Release, ‘Christ at the Checkpoint Conference Completes its Work in Bethlehem’, http://www.christatthecheck
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Stephen Sizer’s website, ‘Tony Campolo on the Israeli Occupation of Palestine’, http://www.vimeo.com/10149203.
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Tony Campolo, ‘Christian Zionism: Theology that Legitimates Oppression’, Sojourners (May 19, 2010),
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Campolo’s artikel werd geplaatst op het Sojourners blog in mei 2010. Het Sojourners magazine
werd gesticht door Revd Jim Wallis als een uitdrukking van de Sojourners Community die hij oprichtte in 1975, in een binnenstadbuurt van Washington D.C. Volgens Wallis: “Sojourners zijn
Christenen die Jezus volgen, maar die ook verblijven [sojourn] bij anderen uit verschillende geloofstradities en al dezen die op een geestelijke reis [spiritual journey] zijn”.72

‘Progressief Christendom’ – Afvalligheid in beweging
Jim Wallis, die opgroeide in een Plymouth Brethren gezin, is een fervent verdediger van wat bekend is geworden als “Progressief Christendom”, dat traditioneel, conservatief Evangelisme uitdaagt en een voorvechter is van menselijke diversiteit, milieubeheer, oecumenisme, intergeloofsdialoog, en “sociale rechtvaardigheid”. Bevrijdingstheologie is een van de vele theologische stromingen die de afvallige beweging voeden. Twee van Wallis’ nauwste compagnons binnen de beweging
zijn Brian McLaren, die bijdragend redacteur is voor het Sojourners magazine, en Tony Campolo.
In een boek, gepubliceerd in 2010, met de titel: You Can
Still Trust The Communists … To Be Communists (Socialists and Progressives Too), belicht David Noebel Jim
Wallis’ rol als geestelijk adviseur van president Barack
Obama. Tijdens de democratische presidentiële kandidaten
campagne in 2007, verenigden Obama en Hillary Clinton
zich met Wallis (foto links) aan de George Washington
University voor het “Faith Guiding our Votes” forum. Wallis werd daarna door Obama gekozen om zijn op geloof
gebaseerde gedragslijn uit te tekenen voor zijn 2008
campagne. Noebel belicht in zijn boek de steun die Wallis
en zijn Sojourners gemeenschap hebben gegeven aan
communistische regimes in Centraal en Zuid-Amerika.73
Jim Wallis was een van de 84 ondertekenaars van “Een Evangelicale Verklaring over Israël/Palestina”, vrijgegeven op 28-11-2007 en dat opriep tot een twee-staten oplossing. Deze verklaring drukte het besluit uit van de ondertekenaars “om te werken aan een levensvatbare permanente, democratische Palestijnse staat”.74 Bovendien werd de film, “With God On Our Side” (met God aan onze
kant) onderschreven in de maart 2010 editie van het Sojourners magazine, terwijl in de juli 2010
editie het Kairos Palestine Document (KPD), met enkele kwalificaties, werd onderschreven en begroet als een “profetische mijlpaal”.
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10. Ons antwoord op Christelijk Palestinianisme?
Hieronder een foto van Stephen Sizer en Porter Speakman Jr., genomen in november 2010 buiten
de kerk in Schotland en daarna door Sizer op zijn website geplaatst. Aan de oppervlakte lijkt dit
onschadelijk genoeg, maar, wanneer we bekijken waar dit plaatje werd genomen, wordt er een heel
andere impressie gevormd.
Deze foto werd genomen op het domein van St. Peter’s
Free Church of Scotland in Dundee. De gelegenheid
was een seminar over Christelijk Zionisme, geleid
door Sizer en Speakman, tijdens dewelke een première
werd getoond van “With God On Our Side”. De kerk
waar het seminar plaatsvond is misschien het best gekend wegens de man die ze ooit leidde, tijdens de eerste helft van de 19de eeuw, een man met de naam Robert Murray M’Cheyne (1813-1843). Onder deze foto
verwijst Sizer naar Murray M’Cheyne als “een van
mijn geestelijke helden”.
In 1839 maakte M’Cheyne deel uit van een viermanse delegatie van de Kerk van Schotland die uitgezonden werd om het land Israël te verkennen en rapport uit te brengen over de toestand van het
Joodse volk. Het verslag dat hij schreef, samen met Andrew Bonar,was getiteld: “Narrative of a
Mission of Inquiry to the Jews from the Church of Scotland in 1839. Tijdens de tien dagen die hij
doorbracht in Jeruzalem (de schilderij van David Roberts hieronder was van de stad zoals ze eruit
zag in april 1839) schreef M’Cheyne het volgende in een brief naar huis in Schotland:

“Wij stonden aan de bocht van de weg waar
Jezus langskwam, de stad zag en over haar
weende. En als wij meer van de geest die in
Jezus was zouden gehad hebben, denk ik
dat ook wij zouden geweend hebben”.75
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Quoted in Andrew A. Bonar, The Life of Robert Murray M’Cheyne (London: The Banner of Truth Trust, 1972), p.
112.
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In een brief gedateerd op 12-6-1839, schreef M’Cheyne: “Nu dat wij in de meest wonderlijke plaats
in de hele wereld zijn - waar Jezus leefde, wandelde, bad, stierf en zal wederkomen - twijfel ik er
niet aan dat jullie verlangend zullen zijn te horen hoe wij het hier maken”.76
Op 17-11-1839, volgend op zijn terugkeer uit het land Israël, bracht M’Cheyne een preek met de
titel: “Onze plicht aan Israël”, die gebaseerd was op Romeinen 1:16. M’Cheyne deelde mee hoe
kritisch belangrijk het was voor de Kerk om niet enkel het Evangelie te prediken tot het Joodse
volk, maar ook de ervaring van liefde en medeleven van God voor hen. Hij gaf het volgende hartstochtelijke pleidooi, dat in de 19de eeuw doorheen een groot deel van de Evangelische wereld weerklonk:
“De wolk van verontwaardiging en toorn die zich zelfs nu opstapelt boven de verlorenen, zal eerst losbreken boven de hoofden van schuldig,
ongelukkig, ongelovig Israël. En hebt u niets van het medelijden van
Christus in u, dat u niet eerst naar hen toe zou gaan in zo’n droevig geval? … Het is Goddelijk eerst te zorgen voor de Joden. Het is de belangrijkste glorie en vreugde van een ziel om als God te zijn … Maar de hele
Bijbel toont dat God een bijzondere affectie heeft voor Israël … Vreemde, soevereine, hoogst bijzondere liefde! Hij had hen lief omdat Hij hen
liefhad … Nu is de simpele vraag voor ieder van u, en voor onze geliefde
Kerk: Zouden we niet samen met God delen in Zijn bijzondere liefde
voor Israël? Als wij vervuld zijn met de Geest van God, zouden wij dan
niet liefhebben zoals Hij liefheeft? Zouden we dan niet Israël graveren in
onze handpalmen, en beslissen dat door onze zegen ook zij zegen mochten ontvangen?”77
Andrew Bonar (links), die M’Cheyne in 1839 vergezelde, geloofde dat de
toekomst van de Kerk van Schotland afhing van haar respons op het Joodse
volk. Hij schreef:
“Als de Kerk van Schotland in deze hachelijke tijden ‘de slip van de
Joodse man zou vastgrijpen’ [Zacharia 8:23], zou God Zich haar kunnen herinneren terwille van Zion … Moge de God van Israël, ter wille
van Zijn oude volk, dit werk nuttig maken om een heldere vlam van
liefde voor de Joden aan te steken in de boezem van allen die de Heer
gedenken in Schotland”.78
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Op 24-5-1889, bij de gelegenheid van het jubileum van de “Palestijnse” afvaardiging, smeekte
Adolph Saphir, een Joods Christen, de “General Assembly of the Free Church of Scotland” “niet de
liefde voor Israël te vergeten die u … zo eminent karakteriseerde”.79
Hoe tragisch, in mei 2007, gaf de “General Assembly of the Free Church of Scotland” een verklaring uit die “The Kirk” (de Kerk van Schotland) opriep om Christelijk Zionisme af te wijzen - een
verklaring die grotendeels steunde op het werk van Stephen Sizer. Die gaat als volgt:
“Christelijk Zionisme … zoekt openlijk de Joodse Zionistische zaak op om zijn eigen theologische en politieke realiteit te bereiken, met gruwelijke consequenties. De Christelijke Zionistische wereldbeschouwing heeft cataclystische consequenties voor een religieus geïntegreerde en
blijvende vrede in Palestina/Israël … Christelijk Zionisme portretteert een onrechtvaardige God,
met een onrechtvaardig volk … [en] … zoekt alles uit te sluiten en te elimineren wat gezien
wordt als vreemd aan haar zaak”.80
Het is duidelijk dat de verzoeken van Robert Murray M’Cheyne, Andrew Bonar, and Adolph Saphir
verwaarloosd werden.
In 2008, produceerde de Hatikvah Film
Trust een documentaire film die de
geschiedenis in kaart brengt van het
Brits Evangelisch geloof in de restauratie van de Joden. De film bevat een
inspirerende herbekrachtiging van
Murray M’Cheyne’s preek in 1839, en
is verkrijgbaar in de UK bij
www.hatikvah.co.uk , en in de VS bij
www.visionvideo.com.

Robert Murray M’Cheyne begreep iets van Gods hart voor Israël - Stephen Sizer niet. Murray
M’Cheyne begreep dat de Heer Jezus op een dag persoonlijk zal terugkomen naar Jeruzalem en het
koninkrijk zal herstellen voor Israël - Stephen Sizer niet. De dag voor zijn seminar in Murray
M’Cheyne’s kerk, spraken Sizer en Speakman tot een publiek in een hotel in Dundee. In een interview, opgenomen bij die gelegenheid door Thistle Channel TV, vertelde Sizer het volgende:
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“Israëli’s zullen wensen dat zij in 1969 gecompromitteerd werden. Ik zie Israël als een verslaafde gokker die altijd gewonnen heeft wanneer ze een oorlog hadden, zij hebben altijd gewonnen,
zij wonnen altijd meer land, zij hebben altijd meer roem verworven, tot aan Beiroet, tot aan zuid
Libanon [2006] … Israël is als een kind met de handen in de koekjestrommel; het wil een Joodse Staat zijn, [en] een democratie, en [wil] al het land. Het kan er twee van hebben, maar geen
drie [bedoelend, volgens zijn mening, dat Israël niet het land kan hebben]”.81
In het licht van zulke uitspraken, zou Stephen Sizer er goed aan doen de geschriften van zijn “geestelijke held” die Gods “eeuwige liefde” voor het Joodse volk (Jeremia 31:3, 20) begreep, opnieuw
op te zoeken, en het decreet dat God Zelf maakte betreffende het land en volk van Israël:
“En u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. 9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. 10 Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis
van Israël, in zijn geheel … Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de
HEERE ben. 12 Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn en u zult hen voortaan niet meer van kinderen
beroven … 24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik
u naar uw land brengen. 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden … 26 Dan
zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van
steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in
acht neemt en ze houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een
volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn … 32 Ik doe het niet omwille van u, spreekt de
Heere HEERE, laat dat u bekend zijn” (Ezechiël 36:8-32).
Terwijl de anti-Israël kruistocht stuwkracht vermeerdert, laat ons dan NIET TWIJFELEN dat de
HEER onze God Zijn Woord zal handhaven, en laat ons ernstiger bidden in overeenstemming met
de plechtige woorden van Psalm 83:
“O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! 3 Want zie, Uw vijanden tieren, wie
U haten, steken hun hoofd omhoog. 4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk
en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. 5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij
geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. 6 Want samen hebben
zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten … 17 Bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken…. 19 Dan zullen zij weten, dat U
- Uw Naam is HEERE [= JaHWeH]! - U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde” (Psalm
83:2-19).
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Conclusie
“Christelijk Palestinianisme is een omgekeerd spiegelbeeld van Christelijk Zionisme. Alle fundamentele elementen van een Christelijk Zionistische eschatologie zijn omgekeerd, zodat de Bijbel als
Christelijk wordt gezien, niet Joods, het land van de Bijbel is Palestina, niet Israël, de Zoon van
God is een Palestijn, niet een Jood, de Holocaust is storend en niet herdacht, 1948 is een catastrofe,
niet een wonder, de Joden zijn illegale bezetters, geen rechtmatige eigenaars, Bijbelse profetie is
een moreel manifest, geen seinpost voor de Tweede Komst. Niettegenstaande de steun van de theologische gemeenschap, en geldigheid zoekend in de academische wereld, is de overheersende uitval
van het Christelijk Palestinianisme politiek, niet bijbels. Zoals we hebben gezien is deze reactionaire beweging, met als spits Sabeel, een één-onderwerp coalitie van vreemde bedgenoten wier diverse, ideologische perspectieven op spanning worden gehouden naarmate zij zich verenigen tegen een
gemeenschappelijke vijand. Met betrekking tot dit proces is de lezer opmerkzaam gemaakt over de
schaal van deze parakerkorganisatie die, door zich te bedekken met een fineerlaag van bijbelse respectabiliteit, vaste voet heeft gekregen binnen de Evangelische gemeenschap”.82

Samengevat
Onderliggende theologie = bevrijdingstheologie, verbondstheologie, supersessionist, allegorisch
Onderliggende eschatologie = amillenniaal of preteristisch, anti-dispensationeel
De Bijbel = Christelijk, niet Joods
De Kerk = Het nieuwe Israël
Het Land = Palestina, niet Israël
De Holocaust = Storend, niet herdacht
14 mei 1948 = Een catastrofe, niet een wonder
De staat Israël = Illegaal, niet de vervulling van profetie
Het Joodse volk = Illegale bezetters, geen rechtmatige eigenaars
Bijbelse profetie = Een moreel manifest, niet letterlijk te nemen
De Heer Jezus = Palestijn, niet Joods

Het uur is laat en “de komst van de Heere is nabij” (Jakobus 5:8). Laat ons dan stevig staan in wat
we hebben geloofd, zoek het herstel van hen die afgedwaald zijn van de waarheid, en: “Bidt om de
vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen” (Psalm 122:6).
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