
Als de Protestantse Kerk in Nederland het kerkorde-artikel over de ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël schrapt, geeft ze
antisemitisme vrij spel.

Amersfoort

Daarvoor waarschuwen vijf prominenten uit de Gereformeerde Bond in de de Protestantse Kerk in Nederland. Gezamenlijk hebben ze een
reactie geschreven op de oproep van dominee Jan Offringa om het ‘toch al vage’ kerkordeartikel over de band met Israël te schrappen en de
Israëlzondag, jaarlijks in oktober, af te schaffen. Offringa zou het artikel in de kerkorde liever vervangen door een meer uitgebreide verhandeling
over de relatie met het jodendom en andere religies. ‘Daarmee laat zij de strijdbijl tussen de godsdiensten uit haar handen vallen, in de hoop die
ooit samen voorgoed te begraven.’

Offringa is predikant van de protestantse gemeente in Wijk bij Duurstede en voorzitter van Op Goed Gerucht, een vernieuwingsbeweging van
protestantse theologen. Hij krijgt nu tegengas van Theo van Campen, Jan van der Graaf, Wim Verboom, Jan Verhoeven en Piet Vergunst, vijf
prominenten van de Gereformeerde Bond, een behoudende vleugel binnen de Protestantse Kerk. Volgens hen legt Offinga met zijn pleidooi ‘een
tijdbom onder het belijden van de Protestantse Kerk aangaande haar verhouding tot Israël’.

Volgens de critici doet hij dat alleen om politieke redenen. Het grootste bezwaar tegen Offringa’s manifest vindt het vijftal dat het volgens hen
niet strookt met wat de Bijbel over het volk Israël zegt. Offringa laat volgens hen zien dat hij geen bijbelse theologie aangaande Israël wil, maar
een theologie die door politiek vooringenomen motieven wordt aangestuurd. ‘Daarmee verdwijnt dan ook de unieke, Bijbels gefundeerde
verbondenheid met louter het volk.’ De kerk is geënt op Israël en Christus wordt in het Nieuwe Testament vaak met de naam Zoon van David
geduid. ‘Daar en zo ligt onze verbondenheid verankerd’, schrijven de theologen. ‘Laten we die verankering los, dan zagen we de tak door waarop
we als kerk zijn geplaatst.’

Offringa geeft in zijn manifest aan dat de strijd tegen antisemitisme wel onopgeefbaar is. ‘Dat lijkt mooi gezegd’, reageert het vijftal. ‘Naar onze
overtuiging kan zo’n onopgeefbare strijd echter niet zonder een beleden “onopgeefbare verbondenheid”. Het loslaten daarvan geeft in feite
antisemitisme vrij spel. Vandaag kan zich dat nestelen in vijandschap tegen het volk in het land waar het zich een tehuis heeft herkregen.’ <
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