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Israël is theologisch een mijnenveld. Als
iemand in de kerk er iets over zegt,
staat er altijd wel een ander klaar om
erop in te hakken. De discussie is
enorm gepolariseerd.”
Jan Offringa is 60 en al tientallen ja-

ren dominee; hij weet dus echt wel hoe
gevoelig Israël ligt in zijn brede kerk, de
Protestantse Kerk in Nederland. Er is
een behoudende stroming die Israël als
het bijbelse beloofde land ziet, joden als
het uitverkoren volk en daarom onver-
kort achter Israel en haar politiek staat.
Anderen zijn kritisch over de relatie
met Israël, ook door de houding van de
sinds kort Joodse staat tegenover Pales-
tijnen, die ze als tweederangsburgers
behandelt. Beide kampen komen
 onmiddellijk in actie als de kerk iets op
dit terrein doet wat hun tegen de borst
stuit.
En in deze gepolariseerde sfeer ko-

men Offringa en zijn tien mede-auteurs
van het boek ‘Liberaal christendom’
(2016) met een manifest over de ver-
houding tussen christendom en joden-

dom, dat uitmondt in een paar radicale
conclusies.
Ten eerste: de Protestantse Kerk in

Nederland (PKN), waar ze lid van zijn,
moet af van de specifieke plek voor Isra-
ël in haar theologische denken. In de
kerk orde – de regels van de kerk – staat
nu dat de kerk gestalte moet geven aan
haar ‘onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israël’. “Zo’n aparte plek is
theologisch gezien niet alleen onnodig,
maar ook dubieus. Het suggereert 
een onderlinge afhankelijkheid die er
niet (meer) is. Want het christendom is
weliswaar uit het jodendom voortgeko-
men, maar het is er geen voortzetting
van”, schrijft Offringa in het stuk dat de
predikant in Wijk bij Duurstede heeft
geschreven op persoonlijke titel, maar
waar de groep achter staat.
Ten tweede: de PKN moet haar kerk -

orde aanpassen. Het benoemen van de
band met Israël is Offringa en de zijnen
veel te specifiek: ook met andere reli -
gieuze tradities moet de kerk zich ver-
bonden weten. De term onopgeefbaar
kan wat hen betreft in de kerkorde blij-
ven, maar zo: “De kerk kan zich verbin-
den aan een onopgeefbare strijd tegen
antisemitisme en elke vorm van discri-
minatie op grond van ras en geloof”.

Nogmaals, waarom begeeft u zich op
dit gevoelige terrein?
Jan Offringa: “Als reactie op ons boek
vroegen mensen ons welke plek Israël

‘Aparte plek
voor Israël is
onnodig en
dubieus’

ONOPGEEFBARE VERBONDENHEID De Protestantse Kerk in Nederland moet
af van de speciale plek voor Israël en het jodendom. Ze kan zich beter verbinden
aan de strijd tegen antisemitisme, vindt een groep liberale theologen.
tekst Maaike van Houten

inneemt in onze liberale theologie. Wij
zagen geen reden voor een apart hoofd-
stuk, we hebben dat laten liggen. Maar
we zijn als groep verdergegaan met een
website, en we hebben het toen uitge-
breid over die vraag gehad. Ik zei dat ik
wel iets op papier wilde zetten voor de
site. Het is ook een actueel thema. Be-
gin oktober is het weer Israëlzondag in
de kerk. We horen van veel predikanten
en gemeenteleden dat ze niet weten
wat ze daarmee aan moeten. Betekent
dat dat ze solidair moeten zijn met de
staat Israël? Nee, dat hoeft niet. Maar
wat dan wel? Die passage over de onop-
geefbare band met het volk Israël hangt
van misverstanden aan elkaar. Wat is
onopgeefbaar verbonden? Slik je dan
 alles wat Israël doet, kritiekloos? Is alles
even mooi? Het is van een vaagheid
waar we niet veel mee kunnen. En wie
hoort tot het volk Israël? De Palestij-
nen zeker niet, maar wie dan wel? De
kolonist die zich op de Westelijke
 Jordaanoever vestigt en vrede in de 
weg staat? De joodse man of vrouw in
New York voor wie God dood is? De
 orthodoxe jood in Antwerpen die de
staat Israël om religieuze redenen
 afwijst? Dat volk Israël is dus ook heel
onduidelijk en wekt veel verwarring.”

De passage over de onopgeefbare ver-
bondenheid is ontstaan uit schuld en
schaamte over de Holocaust en uit het
bewustzijn bij de kerk van haar eigen

bijdrage aan Jodenhaat. Wat is er mis
met zo’n kritische zelfreflectie?
“Niks, dat is heel goed. Maar het lijkt nu
een soort compensatie voor wat de jo-
den vanuit de kerk is aangedaan. Dat is
geen goede reden voor een status aparte
voor Israël, die schuld en schaamte
moet de kerk op een andere manier
 tonen. Het zogenoemde anti-judaïsme
is diep in de kerk geworteld. Er heerste
en er heerst onder christenen soms een
sfeer dat het joodse geloof een achter-
haald geloof is, omdat het uitgaat van
de strenge wetten uit het Oude Testa-
ment en niet rekent op de genade en
liefde in het Nieuwe Testament van
 Jezus, die joden niet aanvaarden. Die
anti-judaïstische inslag van de kerk kan
leiden tot antisemitisme bij het kerk-
volk. Dat is een glijdende schaal. Een
kerk die zich bewust is van de Holo-
caust, moet niet Israël in het zadel
 hijsen, maar onder ogen zien welke
 vreselijke dingen de kerk joden heeft
aangedaan.”

U wilt af van de Israëltheologie van de
kerk, omdat u wel verwantschap, maar
geen speciale band ziet tussen joden-
dom en christendom. Maar het chris-
tendom is niet ontstaan uit de islam of
uit het boeddhisme, maar uit het joden-
dom. Zo gek is het toch niet dat er een
aparte plek is voor het jodendom?
“Ja, er is verwantschap, we delen het
Oude Testament, maar dat is geen

‘Schuld en
schaamte voor
wat joden is
aangedaan moet
de kerk op een
andere manier
tonen’
Jan Offringa, dominee
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 reden voor een aparte plek. Verwant-
schap is er ook met andere godsdien-
sten. Jodendom en christendom zijn
hun eigen weg gegaan. Er zijn grote
 verschillen en die moeten we niet
 wegpoetsen. In het jodendom staat de
Thora centraal, bij christenen heeft
 Jezus die plek ingenomen. De weg naar
God gaat niet via de Thora, maar via
 Jezus. Daarom konden niet-joden
 volwaardig christen worden. Daarmee

is het christendom een universele
 beweging geworden, die het jodendom
is ontstegen. Het christendom is een
ander geloof  geworden. Het jodendom
is een volwaardige, eigen traditie en
christenen  moeten dat respecteren
zonder het  jodendom in te kapselen in
hun eigen denken.”

Doen zij dat dan niet? De PKN heeft 
de zending onder joden allang afge-
zworen.
“Ja, maar in veel Israëltheologie zit de
gedachte dat als Jezus terugkomt op
aarde, joden Hem alsnog erkennen en

dat ze inzien dat ze geen gelijk hadden
met hun afwijzing van Jezus als zoon
van God. In dat soort theologie zitten
veel suggesties en vaagheden. Helder-
heid krijg je door de Israëlzondag af te
schaffen, en er een zondag van te ma-
ken over de relatie tussen het christen-
dom en het jodendom. Dan kun je het
hebben over de verwantschap en de
verschillen, op voet van gelijkwaardig-
heid. Zo kun je ook een zondag houden
over de verhouding met de islam of het
boeddhisme.”

En wat betekent deze theologische be-
paling voor uw politieke positie? Voor
de PKN hebben zowel Israël als de Pales-
tijnen bestaansrecht, een tweestaten-
oplossing lijkt haar het best. En de
 Protestantse Kerk neemt niet de Bijbel,
maar het internationaal recht als uit-
gangspunt voor het politieke conflict
in het  Midden-Oosten.
“Daar ben ik het helemaal mee eens.
Haal er geen religieuze argumenten bij,
zeg niet dat joden meer recht hebben
op dat stukje land omdat het het uitver-
koren volk is. Dat is het niet, er zijn
geen uitverkoren volken, of we zijn het
allemaal. Als je een staat opricht, moet
je je aan de regels houden, zo simpel is
het. Maar ook als de staat Israël er niet
was geweest, hadden we met dit ver-
haal kunnen komen. Politiek speelt in
de kritiek op de speciale band met het
jodendom wat mij betreft geen rol. In

de hoek waarin men Israël verheerlijkt,
zal ons verhaal worden ervaren als een
kritische houding tegenover Israël.
Maar ik ben even kritisch over Palestij-
nen als over Joden. Dit is geen anti-
 Israël-verhaal. We hoeven niet los te
komen van Israël, of van het jodendom,
we moeten loskomen van de verwar-
ring over de onopgeefbare verbonden-
heid met het volk Israël. We kunnen
ons beter verbinden met de onopgeef-
bare strijd tegen antisemitisme en
 racisme. Juist vanwege onze dubieuze
traditie moeten we ons sterk maken
 tegen antisemitisme.”

Gelet op de gevoeligheid van het onder-
werp nogmaals de vraag: waar begint
u aan?
“We zitten te morrelen aan het idee dat
het nu allemaal oké is. Iedereen geeft
zijn eigen inhoud aan de teksten in de
kerkorde en we praten er niet over,
want anders komt er ruzie. Dat is ook
zo, er kan ook makkelijk ruzie van ko-
men. Maar niet als je er op een normale
manier met elkaar over praat met goede
argumenten, en niet je gelijk probeert
te halen op basis van allerlei onderbuik-
gevoelens. We zitten in een paraplu-
kerk met veel stromingen, maar de on-
derlinge verschillen moeten discussie
niet in de weg staan. We moeten ons
blijven profileren, dan wordt het leuk in
de kerk. Ik hoop op een leuke discus-
sie.”

Orwells fantasie is
realiteit in China

China zou Joris Ivens graag weer tot leven
wekken. De in 1989 in Parijs overleden
 Nederlandse filmmaker bleef een overtuigd
supporter van het maoïsme, ook in de
 donkerste dagen van die beweging. Er

 waren destijds meer mensen in Europa en Amerika die
hun pseudoreligieuze hoop op een betere wereld had-
den gevestigd op het Chinese communisme. Ze gingen
er ook heen als fellow travelers. Ivens was een van hen.

In de huidige situatie zou hij voor het regime nuttige
documentaires kunnen maken over de ‘heropvoedings-
kampen’ in de ‘autonome regio’ Xinjiang. Wat daar ge-
beurt begint door te dringen tot de rest van de wereld en
daar klinkt gemor. China heeft een nieuwe Ivens nodig
om de reputatieschade te beperken. 

Zo’n halve eeuw  geleden verheerlijkte de cineast in
zijn rolprenten de  tiran Mao Zedong, ondanks of juist
vanwege diens  bokkensprongen, die vele miljoenen het
leven kostten.

In deze tijd had hij de ‘waarheid’ in beeld kunnen
brengen over de ‘heropvoedingskampen’, waar honderd-
duizenden Turkstalige moslims verblijven, voor een
 ‘beroepsopleiding’. Volgens de bevolking bestaat die
cursus uit het opdreunen van slogans van de Chinese
president. Wie de mond dichthoudt, moet voor straf de
lessen staande volgen. ‘In de hoek staan’, maar dan wel
vele uren en als volwassene. Een berucht folterapparaat
is de ‘tijgerstoel’. Verder behoort hongerlijden tot het
curriculum.

Volgens het regime is het laster van bijvoorbeeld
 Human Rights Watch. Het zou een kolfje naar de hand
van een uit de dood herrezen Ivens zijn om die ‘leugens’
te weerleggen. Wel zou hij even met de ogen knipperen
vanwege de huidige Chinese repressietechnologie. Het
kan niet op, ingenieurs ontwikkelden drones die zich
gedragen als duiven, eerder was er al de verplichte app
die de inhoud van smartphones onbeveiligd overbrengt
naar een server van de politie. 

Het nieuwste snufje is de toepassing van de QR-code,
het op een kruiswoordpuzzeltje lijkende vierkantje dat
je bijvoorbeeld aantreft op een boardingpas. In Xinjiang
krijgen huisdeuren zo’n  code. Ze levert patrouillerende
ordehandhavers in een mum alle mogelijke gegevens
over de bewoners en stof voor onaangekondigde onder-
vragingen, niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. Want
Big Brother slaapt niet.

De slinger is de andere kant uitgeslagen. Een tijdlang
werkte techniek in het nadeel van dictaturen, bijvoor-
beeld in 2011 bij de Arabische revoluties, met sociale
media waarop niemand vat had. De dictaturen hebben
ervan geleerd, China voorop. Big Brother kreeg bijles.
De techniek overrompelt hem niet langer, maar dient
hem weer.

Daarmee wordt de fantasie van George  Orwell realis-
tischer. De Britse auteur beschrijft in zijn boek ‘1984’
een totalitaire wereld, waar de overheid via technologi-
sche controle elk restje vrijheid doodknijpt.

Moslims hebben al langer een moeizame relatie met
vrijheid. In de islamitische wereld zuchten ze onder
 corrupte folterdictaturen, anarchie of onthoofdende
‘bevrijders’. In Europa zijn ze beter af, maar lopen ze 
wel net als andere Europeanen het risico slachtoffer te
worden van hun terroristische geloofsgenoten, zoals in
Nice bij de massamoord op de boulevard ruim twee jaar
geleden, waarbij ook veel moslims omkwamen. Extra
bitter voor nabestaanden is het als Europese niet-mos-
lims hen over een kam scheren met de moordenaars. 

Maar het valt allemaal in het niet bij China. Daar zijn
moslims rechteloze proefkonijnen voor de onderdruk-
kingstechnieken van het nieuwe maoïsme.
Eildert Mulder

In de heropvoedingskampen zitten
honderdduizenden Turkstalige
moslims voor een ‘opleiding’

‘Die anti-judaïstische
inslag van de kerk kan
leiden tot antisemitisme
bij het kerkvolk’

Joden bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem. FOTO REUTERS
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Jan Offringa en een aantal andere theologen
schreven in 2016 het boek ‘Liberaal christen-
dom, Ervaren, doen, denken.’ Daarin kijken ze
met moderne ogen naar 2000 jaar traditie, en
ontwikkelen vandaaruit een nieuwe visie op
 centrale thema’s in het christendom. Het boek is
goed ontvangen en in kerkelijke kringen veel -
besproken. De auteurs zijn verbonden aan de

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en Op
Goed Gerucht, een vernieuwingsbeweging
 binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Op
hun website www.liberaalchristendom.nl werkt
het theologische schrijverscollectief Relivant
 thema’s uit die in het boek niet aan de orde zijn
gekomen. Vandaag verschijnt het artikel van
 Offringa op deze website.

VERNIEUWING


