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Wat opvalt, is hoeveel het Israëlisch- 
Palestijnse conflict in Europa losmaakt. In 
veel steden gingen mensen de straat op 
om te demonstreren, meestal tégen Israël. 
Ook op social media was de steun voor 
de Palestijnen groot. Gek genoeg werd 
er veel minder over Hamas gesproken. 
In ons vrije Europa mag iedereen zeg-
gen wat hij wil. In de straten van London 
werd er bijvoorbeeld gescandeerd: “Kill 
the Jews! Fuck their mothers! Rape their 
daughters!” In ons eigen land klonken ook 
verschrikkelijke dingen.

Antisemitisme
Wat is antisemitisme? In 2016 werd er 
door de International Holocaust Remem-
brance Alliance (IHRA) een werkdefinitie 
opgesteld die door vele partijen aanvaard 
is. De definitie luidt: ‘Antisemitisme is 
een bepaalde perceptie van Joden die 
tot uiting kan komen als een gevoel van 
haat jegens Joden. Retorische en fysieke 
uitingen van antisemitisme zijn gericht 
tegen Joodse of niet-Joodse personen en/
of hun eigendom en tegen instellingen en 
religieuze voorzieningen van de Joodse 
gemeenschap.’
Dit betekent niet dat je nooit kritiek mag 
hebben op de staat Israël. Joden in Israël 
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Vlaggen op Urk
In het voorjaar laaide het aloude conflict tussen Israël en de Palestijnen op. Duizenden Qassam-raketten vlogen uit 
de Gazastrook richting Israëlische burgerdoelen. Onschuldige mensen, jong en oud, vonden de dood. Het Israëlische 
leger antwoordde met het gericht bestoken van doelen van Hamas. Omdat deze terreurorganisatie zich tussen 
burgers verschuilt, vielen er ook burgerslachtoffers.

Joodse symbolen

Abram trekt met zijn vader Terach weg uit Ur der Chaldeeën naar Haran. Daar wordt Abram, door de 

HERE geroepen om te gaan naar het land dat de HERE hem wijzen zal. Hij krijgt de belofte mee ‘Ik zal u 

tot een groot volk maken’, later op beeldende wijze herhaald als hij naar de sterren aan de hemel kijkt. 

Op de Israëlische postzegel uit 1977 wordt dit fraai afgebeeld. Daarnaast wordt beloofd dat ‘met hem 

alle volken der aarde gezegend zullen worden’. Vier keer wordt dit herhaald. Eeuwen later schrijft Paulus 

dat deze belofte tot vervulling is gekomen: ‘Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in 

Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof’. Abraham werd zo 

de vader van alle gelovigen.

en daarbuiten hebben zelf ook wel kritiek 
op hun eigen politieke leiders en partijen. 

Antizionisme
Maar het wordt anders als de staat Israël 
wordt opgevat als Joods collectief, en als 
zodanig hatelijk wordt bejegend. Dan gaat 
het om antizionisme.
Verpakt als ‘politieke kritiek’ die gericht is 
tegen Israël als Joods thuisland wor-
den afschuwelijke dingen geroepen en 
geschreven. Op het Malieveld in Den 
Haag klonk dit voorjaar bijvoorbeeld ‘Heil 
Hitler’ en ‘Kankerjoden’. In Amsterdam 
hing een groot spandoek aan een onder-
wijsinstelling: “From the river tot he sea, 
Palestine will be free”. Maar als Israël van 
de Jordaan tot aan de Middellandse Zee 
van Joden ‘bevrijd’ zou worden, dan is de 
Joodse staat vernietigd. In Utrecht werd er 
een berucht strijdlied gezongen: ‘Khaybar, 

Khaybar, oh Joden, het leger van Moham-
med komt er weer aan.’ Dat betekent dat 
de Joden zich de slag bij Khaybar moeten 
herinneren, toen Mohammeds leger een 
Joodse stam uitmoordde, en dat zijn leger 
weer zal terugkomen. Zulke uitlatingen 
hebben niets meer van doen met politieke 
kritiek.

Vlaggenvertoon
Er was gelukkig ook een ander signaal. 
Zonder woorden werd er een duidelijk 
statement gemaakt op Urk. Daar toon-
den velen zich solidair met Israël door 
Israëlische vlaggen buiten te hangen. Zo 
werd duidelijk dat er ook steeds mensen 
achter Israël staan. Ik vraag me af of deze 
vlaggen op Urk uit politieke motieven of uit 
geloofsovertuiging zijn uitgegaan. Hoe dan 
ook, de verbondenheid met Israël mag 
zichtbaar zijn! «
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Bij de foto op de voorpagina:
Op de voorpagina een landbouwgebied in 
Israël, rijp voor de oogst. Ingezet een kaartje 
met de vermoedelijke route die Abraham, 
de vader van alle gelovigen, gevolgd heeft 
vanuit Ur der Chaldeeën.

actueel

Abraham is de grote vader van een 

menigte volken, zijn gelijke in roem is niet 

gevonden. (…) daarom bevestigde de Heer 

hem met een eed, dat in zijn nagelacht de 

volken gezegend zouden worden.

(Jezus Sirach 44:19vv)
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Verbonden is een uitgave van het 
deputaatschap Kerk en Israël van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Aan Verbonden ligt de visie 
ten grondslag dat kerk en Israël diep en 
voorgoed verbonden zijn. Het blad biedt 
bezinning op kerk, Israël en jodendom en de 
ontmoeting hiertussen. Het deputaatschap 
is een van de partners in het Centrum 
voor Israëlstudies (CIS). Een door het CIS 
uitgezonden Israëlconsulent geeft in 
Jeruzalem gestalte aan deze ontmoeting en 
doet hiervan in Verbonden geregeld verslag.


