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“Geloven onder bezetting” van Mitri Raheb, een Palestijnse theologie van verzet en hoop
Een uitvoerige boekbespreking (December 2015)

Inleiding
“Geloven onder bezetting” is de uit het Engels vertaalde titel “Faith in the Face of Empire” dat een
“vernieuwend theologisch perspectief” moet bieden. De schrijver is een palestijns-christelijke
predikant uit Bethlehem. Het is interessant dat een christelijk theoloog hoop en perspectief wil
bieden aan de met het christelijk geloof verwante Palestijnen in een overwegend Arabisch bewoond
gebied in Samaria en Judea ( “de Westelijke Jordaanoever”).
Het boek begint met een inleiding en een introductie, waarin kort wordt weergegeven wat in de
negen hoofdstukken zal worden besproken. Aangezien deze hoofdstukken vanuit een oriëntaalse
achtergrond en mentaliteit zijn geschreven en het voor een westerling niet altijd eenvoudig is deze
verteltrant te kunnen begrijpen, is ervoor gekozen ieder hoofdstuk afzonderlijk te bespreken, zodat
de leesstof begrijpelijk wordt. Dan is het niet nodig een beroep te moeten doen op het geheugen om
te weten waar “iets” ook alweer stond. Wij hopen dat deze keuze de bespreking ten goede zal
komen. Soms is het nodig om op ogenschijnlijk onbelangrijke feiten in te gaan. De in de tekst tussen
aanhalingstekens opgenomen cursieve zinnen en woorden, zijn aanhalingen uit Raheb’s boek.
In zijn “Introductie” poneert Raheb de stelling “dat Jezus een Palestijnse Jood was”. Deze vreemde
combinatie valt onmiddellijk op en dient nader te worden beschouwd. Een Palestijn en een Jood zijn
niet hetzelfde. Sterker: zij sluiten elkaar uit als een appel en een peer. Raheb verklaart zijn “vondst”
niet. Een Jood is iemand die afstammeling is van Jacob (Israël) volgens de bijbelse lijn AbrahamIzaäk – Jacob. Jezus was een Jood en afstammeling van zowel koning David als van Jacob volgens de
bijbelse en koninklijke lijn. Jezus ontleent aan koning David zijn koninklijke waardigheid. Maar wie is
een Palestijn? Van wie stammen de Palestijnen af? Raheb vertelt het niet. Het poneren van een
stelling is één ding, deze ook verklaren is er bij Raheb niet bij, doch het is onmisbaar omdat het gaat
om een oriëntaalse afstamming en relevant voor wat Raheb later nog aanvoert. Zijn stelling is naar
onze mening – zonder enige uitleg - onbegrijpelijk en ongerijmd.
Raheb presenteert een Palestijnse theorie waarvan de uitgangspunten zijn: “christen-zijn, Palestijns
grondgebied en bezetting door Israël”. Tevens merkt hij op dat hij er tien jaar over heeft gedaan om
een nieuwe bijbelse hermeneutiek (= leer van de uitlegkunde) te schrijven. Raheb vraagt: “Wat
betekent de Bijbel als christelijk boek in het Midden-Oosten?” Raheb paste naar eigen zeggen “nieuwe
methodes toe op de palestijnse context die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn ontdekt”. In
dit verband merken wij op dat in de zestiger en de zeventiger jaren van de vorige eeuw de
grondslagen van de bijbel in christelijk Westeuropa door een groot aantal vooraanstaande theologen
stevig aan het wankelen zijn gebracht, om niet te zeggen onder onze voeten zijn weggeslagen. De tot
dan toe bestaande theologische en historische zekerheden van de bijbel gingen op de schop. Er
begon een nieuwe wind te waaien. Aan deze kentering kan Raheb’s nieuwe palestijnse theorie
worden toegevoegd, zoals hij deze heeft toegepast op het Midden–Oosten. Raheb noemt zijn theorie
“het leggen van een nieuw fundament voor een typisch palestijns christelijk verhaal, dat politiek
relevant en theologisch creatief is”. Deze “creatieve theorie of theologie” vervangt de eeuwenoude
bijbelse en historische zekerheden (en waarheden) en wordt door hem naar palestijnse snit
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omgevormd “alsof Raheb de bijbel (en de God van de bijbel) opnieuw heeft uitgevonden”. Hij schrijft:
”Het palestijnse volk is per slot van rekening een belangrijke continue factor van de bijbelse tijd tot op
heden”. Zijn methodiek gaat al aan de basis mank, zoals we hierboven bij het begrip Jood en Palestijn
hebben gezien. Het doet ons denken aan 1 Cor. 3: 10-17, vooral vers 11. Raheb bouwt een nieuw
fundament, terwijl de bijbel zegt: “ Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus
Christus, kan niemand leggen”.
Israël wordt in de “creatieve theorie of theologie” als een “imperium” gezien en “als het laatste in de
keten imperia vanaf de periode 1000 v. Chr. tot heden en nog wel als het ergste van de vijf”. Raheb
plaatst Israël op één lijn met de Assyrieërs, Babyloniërs, Byzantijnen, Kruisvaders en Romeinen,
volken met een geloof, traditie, cultuur, bevolkingsaantal en geografische omvang die
onvergelijkbaar zijn met Israël. Niettemin poneert Raheb deze gedurfde stelling.
Israel is volgens hem “een onderdrukkende en bezettende entiteit en dat roept vragen op bij de
Palestijnen als: ”Waar bent u God”? “Waarom komt God niet tussenbeide om zijn volk te redden”? en
“Hoe kunnen wij onze bevrijding bereiken”? Volgens Raheb worden de antwoorden daarop in de
bijbel gevonden. In dit verband moeten we goed bedenken dat Raheb in zijn “ creatieve theorie of
theologie“ de Joden in de bijbel heeft vervangen door de Palestijnen. Overal waar het woord “Jood of
Joden” in de bijbel staat wordt “Palestijn of Palestijnen” bedoeld volgens Raheb. Deze gedachte
doortrekkend betekent zijn methodiek dat de auteur van de bijbel een palestijnse god is en de
conclusie moet zijn dat de Joden niet het volk van de bijbel zijn, maar dat de Palestijnen dit tot op
vandaag zijn. Alleen niet, volgens Raheb, waar het de “de Uittocht” betreft (waarom dat zo is wordt
niet verteld), maar weer wel waar het de Assyrische en Babylonische ballingschappen, de
vernietiging van de heiligdommen en de tempel in Jeruzalem betreft. Raheb past een soort
“goocheltruc” toe door het volk van de bijbel, de Joden, te transformeren in de Palestijnen. Als het
niet een serieuze zaak zou zijn, zouden wij er om moeten lachen. Wij menen echter dat Raheb op
ontoelaatbare en weerzinwekkende wijze de historische en de bijbelse waarheid ernstig geweld
aandoet
“Voor de Palestijnen heeft God zijn ogen gesloten” volgens Raheb. Ons antwoord is: “Zou het
uitblijven van een antwoord op de gestelde vragen van de Palestijnen er misschien mee te maken
kunnen hebben dat Raheb’s “creatieve theorie of theologie” haaks staat op de bijbel? Zijn opvatting
over de Joden van de bijbel, die volgens hem “er niet (meer) toedoen”, komt neer op dezelfde
“misdaad” als het handelen van de Kerk door het volk Israël te transformeren in de Kerk, dat de
“vervangingsleer” is gaan heten. Beiden zijn grote dwaallleringen.

Hoofdstuk I Geschiedenis en het Bijbelverhaal
“Christelijke geschiedschrijving van het Nabije-Oosten valt zonder uitzondering in twee benaderingen
uiteen. De eerste behandelt de bijbelse geschiedenis, die ongeveer begint bij Abraham en bij
benadering doorgaat tot de tijd van Jezus”. “De tweede aanpak behandelt de geschiedenis van de
kerk”. Volgens ons begint de geschiedschrijving voor de Joden en de andere volken bij Abraham
(Gen. 17: 5; Neh. 9: 7-9) en voor de christenen bij Jezus Christus. Vόόr Jezus Christus waren er
immers nog geen christenen of christelijke Palestijnen, doch heidenen (Rom.1: 20-22, 25) en dus kon
er nog geen sprake zijn van een “christelijke geschiedschrijving”. De geschiedenis vanaf Abraham is
de vaderlandse geschiedenis van de Joden en de andere volken, die zijn voortgekomen uit Abraham.
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Terwijl de Joden afstammelingen zijn van Abraham, Izaäk en Jacob, zijn de andere volken
voortgekomen volgens de lijn Sem, Cham en Japhet (Gen 10: 21-31; Gen. 10: 6-20 en Gen 10: 1-5).
Met betrekking tot “de tweede aanpak” merken wij op dat “de Kerk” geen “instituut of orgaan” is
dat de wereld toebehoort en door de mens wordt bestuurd, maar is een “organisme” dat in God zijn
oorsprong vindt en door Hem wordt bestuurd en in standgehouden. Dat is iets totaal anders. Het is
het levende lichaam van Jezus Christus of met andere woorden: “De Gemeente van Jezus Christus”
(“Ecclesia”). Dit cruciale verschil maakt Raheb niet. Raheb pretendeert de bijbel bestudeerd te
hebben, maar weet het verschil tussen beiden niet.
Raheb merkt op dat de “empires” ervoor gezorgd hebben dat Israël als staat is ontstaan. Weet hij als
predikant dan niet dat de God van de bijbel profeten heeft aangesteld die de toekomst van Israël,
God’s volk, vele eeuwen vόόr de christelijke jaartelling hebben geprofeteerd, namelijk het herstel
van Israël als volk en land? Weet Raheb ook niet dat de teruggekeerde en nog steeds terugkerende
Joden naar hun thuisland - het oorspronkelijke land Palestina - het zichtbaar bewijs zijn van de
vervulling van de profetieën?
Raheb kiest ervoor om ”het volk van het land” te beschouwen als “aanduiding voor de
oorspronkelijke bevolking die door de hele geschiedenis heen in het land heeft gewoond: zij vormen
de blijvend de continue factor”. “Dat is het palestijnse volk”. Wij hebben nieuws voor Raheb: Gen. 17:
8, 20 (Ishmaël: een groot volk, maar geen verbond inzake het land, dat zal met Izaäk worden
gesloten); Gen.25: 23 (twee verschillende volken: Jacob en Esau): twee verschillende geschiedenissen
en twee verschillende toekomsten. Deut.6: 10-16 (het land dat God aan Israël zal geven (er staat niet:
“Palestijnen”). Dat is de bijbelse en onomkeerbare waarheid. De teksten spreken voor zich. Over
bijbeltje- en landjepik gesproken! Wij dringen er bij Raheb op aan “de grote en kleine profeten” in de
bijbel erop na te lezen. Deze teksten verwijzen keer op keer naar het land Israël in relatie tot het
joodse volk. Daarover kan geen misverstand bestaan.
Onze conclusie op grond van hetgeen wij hierover hebben gezegd is, dat de stelling van Raheb dat de
Palestijnen op deze grond (territorium) een oorspronkelijk recht hebben jammerlijk faalt. Alleen al
het feit dat zij als volk nooit daarop hebben gewoond, maakt de claim op Palestina tot een illusie .
Waar “de Palestijnen” ver vόόr de christelijke jaartelling wel hebben gewoond, was buiten de
woongebieden van de Joden, namelijk aan de kust waar het huidige Gaza ligt (oorspr. Filistea) en
waar zij vanuit zee (Creta en Cyprus) aan land gingen. Als volk hebben zij van oorsprong nooit in of op
het gebied van het land Palestina gewoond. Weet Raheb dit ook niet? Van een “Palestijns volk” is
overigens pas voor het eerst sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw sprake, toen de leider van de
PLO Jasser Arafat (geb. in Cairo, Egypte) de Palestijnen als entiteit of volk in de internationale
gemeenschap heeft “geintroduceerd”. De V.N. hebben “Palestina” als entiteit en lid zonder een
territoriale aanduiding recentelijk geaccepteerd. Dit was een ridicule beslissing.
“In tegenstelling tot de Joden, veranderden de Palestijnen steeds van identiteit” Wij spreken Raheb
tegen dat hiervan de “imperia” de oorzaak zijn. Dat zij hun taal, hun woonplaats, hun mentaliteit en
identiteit steeds (gedwongen) wijzigden, vind zijn oorzaak in het feit dat zij een “last” voor de hen
omringende volken waren, waardoor zij zich ter plekke niet welkom voelden en vertrokken. Het is
oorspronkelijk een op roof en plundering gericht zeevarend volk.
In geen enkel opzicht vormen de Palestijnen van nu “een historische voortzetting” van het bijbelse
Israël. Het zijn niet de oorspronkelijke bewoners van Palestina. Raheb doet willens en wetens mee
met de verdichtsels van de talrijke geschiedvervalsers van deze tijd en zijn “vondst” dat de
Palestijnen de bijbelse en oorspronkelijke bewoners van Palestina zouden zijn, moet om zijn eigen
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woord te gebruiken als een “mythe” naar het rijk der fabelen worden verwezen. Een christelijk
predikant die zich op een dergelijke wijze met hermeneutiek bezighoudt, is volkomen
ongeloofwaardig en verdient het predikaat “kwakzalver”. Raheb gebruikt in zijn boek bovendien met
grote regelmaat “holle klanken” en niets om het lijf hebbend taalgebruik om als “belangrijk” over te
komen. Vaak verzuimt Raheb een onderbouwing of argumentatie van zijn uitspraken te geven en
roept maar iets. (kretologie).
Het Palestijnse volk leed volgens Raheb aan ”geheugenverlies”, toen zij werd overvallen door de
kerkelijke “imperia”. Maar ook was er sprake van “religieus geheugenverlies” met de komst van de
islam. Merkwaardig is het “politieke geheugenverlies”, dat ontstond ten tijde van de eerste
immigratie van de Joden naar Palestina, waar al Palestijnen (niet als volk) woonden. ”De Palestijnen
waren hun wortels kwijt” zegt Raheb. Het zogenaamde “historisch continuum” van hun status in
Palestina is volgens Raheb daardoor verbroken. Het enige wat was overgebleven was de herinnering
aan de “Nakba” in 1948. Zou dit te maken kunnen hebben met het door Raheb genoemde
“voortdurend (moeten) veranderen van hun identiteit” met alle gevolgen van dien? Het lijkt ons
overigens onaannemelijk dat de immigratie van de Joden naar Palestina de oorzaak van “het politieke
geheugenverlies van de Palestijnen” zou zijn.
“De mythe van het joodse volk waarvoor de Palestijnen moesten plaatsmaken” is een ongehoorde
uitspraak uit de mond van een christelijke voorganger. Raheb toont hiermee niet alleen aan dat hij
van de bijbel en de God van de bijbel, die hij als christen zegt aan te hangen, een “mythe” maakt,
maar ook dat hij de God van de bijbel loochent of wantrouwt “omdat God de Palestijnen niet hoort
wanneer zij tot Hem bidden”. Volgens Raheb wordt hierdoor “de Palestijnen onrecht aangedaan”.
Het kan zijn dat bij Raheb een verkeerde voorstelling heeft postgevat over wie God die wij allen zo
noemen, eigenlijk is. Daarom is het nuttig een ogenblik stil te staan bij deze vraag: “Wie is God”. Dan
kunnen wij zijn uitspraak over de “mythe” beter begrjjpen. Er bestaan meer woorden voor het
generieke woord “God” in de bijbel, zoals Heer (Hebr. Adonai) en Jaweh (JHWH) in het nederlands:
“IK BEN DIE IK BEN”. Het generieke woord voor “God” in het arabisch is ALLAH. Als ik aan een Moslim
zou vragen: “Wie is God”, dan zal hij/zij antwoorden: ALLAH en als ik vraag: “waarmee wordt Hij
aangesproken”? Dan zegt hij/zij : “ALLAH”, maar als ik verder doorvraag: “wat is zijn naam”? dan zal
hij/zij zeggen: “ALLAH heeft Zijn naam niet bekendgemaakt”. Daarentegen heeft de God van de bijbel
aan Mozes, toen hij voor de Farao van Egypte moest verschijnen, zijn NAAM bekendgemaakt met “IK
BEN DIE IK BEN” (Exodus 3: 13,14; 6: 2,3). De God van de Bijbel heeft ons Zijn naam bekendgemaakt,
ALLAH van de koran heeft dat niet gedaan, waardoor de Moslim denkt dat ALLAH zijn naam is, maar
dat is niet zo, het is het generieke woord voor “God”. Er bestaat dus een verschil tussen de God van
de bijbel, die zijn naam bekendgemaakt heeft en de God van de koran die zijn naam niet
bekendgemaakt heeft. Als beide boeken dezelfde auteur hebben, zouden ze identiek aan elkaar
moeten zijn en spreekt daaruit één God. De koran spreekt niet over dezelfde God als de God van de
bijbel. Dat betekent dat de koran en de bijbel niet van dezelfde auteur (kunnen) zijn en daarom niet
dezelfde boeken (kunnen) zijn. Bovendien spreekt de koran over totaal verschillende dingen dan
waarover de bijbel spreekt. Dat is het cruciale verschil. De naam is de identiteit van iemand en drukt
de persoonlijkheid (het wezen) uit. Uit de Koran kunnen wij de identiteit en de naam van ALLAH niet
kennen, uit de bijbel daarentegen kunnen we de identiteit en de naam van God kennen. “De mythe
van het joodse volk” is geen mythe.
Raheb zegt een palestijns christen te zijn en beroept zich als predikant op de bijbel. Als hij de “IK BEN
DIE IK BEN” als de God van de bijbel en de Joden als het volk van de bijbel zou erkennen, dan kan het
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niet anders dan dat hij zijn uitspraak over de “mythe van het joodse volk” zal moeten terugnemen.
Voorts zou hij niet de Joden van de bijbel mogen “transformeren” in de Palestijnen en de claim op
het land Palestina zal hij moeten opgeven. Waarom hij over ”de mythe” spreekt is nu duidelijk
geworden voor ons. Raheb dient zich af te vragen of hij zich nog christen kan noemen! Zijn
opvattingen zijn in ieder geval in strijd met de bijbel.

Hoofdstuk II Voorspel op een Palestijns narratief
Raheb zegt “De mythe van de joods-christelijke traditie heeft onduidelijk gemaakt, wat er in Palestina
aan de hand is en gedurende de afgelopen 63 jaar zijn de Palestijnen gedemoniseerd door een
overheersende westerse cultuur”. Raheb gebruikt het woord “mythe” niet slechts als het gaat over de
God van de bijbel en de Joden, maar hij loochent ook de reeds 20 eeuwen bestaande joodschristelijke (geloofs-)traditie. Sinds WO II zou God aan de kant van Israël staan volgens Raheb. “Vanaf
die tijd overheerste de werkelijkheid van Israëls bestaan de (voor-)geschiedenis van Israël”. We
hebben al gezien dat drie en zestig jaar geleden er nog geen Palestijns volk of entiteit bestond.
In dit verband noemt Raheb de godsdienstige stromingen (Evangelicals) in de V.S. en daarbuiten, die
met de westerse cultuur ervoor gezorgd hebben dat “het palestijns narratief” niet wordt gehoord.
“De Israëltheologie die zegt dat God heden ten dage nog steeds bezig is om het joodse volk naar zijn
land terug te brengen, is bedreigend, omdat het niet slechts de theologie betreft, maar ook een
lucratieve zaak is voor de evangelicale leiders. Velen verdienen zowel hun reputatie als hun goed
belegde boterham met het omhelzen van deze denkwijze”. De heimwee naar het bijbelse Israël dat
onbewust met de moderne staat Israël wordt geassocieerd, heeft geleid tot de onderdrukking van de
Palestijnen”. “In de tachtiger jaren van de vorige eeuw trad er een verandering in bij de Palestijnen..
Zij werden mondiger en lieten zich gelden. Zij zagen dat de Arabieren en de westerse wereld niet de
veranderingen tot stand brachten die zij wensten”. Men moest “het recht” in eigen hand nemen
volgens Raheb.” Iedereen weet wat dit betekend heeft: een periode van terreur en aanslagen,
intifadahs, oorlogen. Saheb noemt dit “het nemen van verantwoordelijkheid”, “het uitdagen van de
heersende cultuur en het vragen stellen bij het alom aanwezige verhaal dat al zo lang het monopolie
had op het westerse toneel”.
In onze herinnering begon de wind uit een andere hoek te waaien toen het Westen inging op de
wens van de Palestijnen rechtstreeks met hen in contact te treden en zij hun verhaal gingen
vertellen. Dat was daarvόόr nog niet gebeurd. Schrijvers, journalisten, politici enz. trokken zich het
lot van de Palestijnen aan en de standpunten veranderden steeds meer ten voordele van de
Palestijnen. Daarmee hield het geweld niet op. Integendeel, de Palestijnen voelden zich door de
steun gesterkt in hun nieuwe opvattingen over een eigen staat en willen dit met geweld bereiken.
Dat Israël van haar kant allerlei veiligheidsmaatregelen trof om aan de vele dagelijkse aanslagen het
hoofd te bieden, kan haar moeilijk worden aangerekend. Dat recht kan haar geenszins worden
ontzegd. Ook niet toen de raketten vanuit Gaza en Libanon dagelijks burgerdoelen in Israël troffen.
De politiek had en heeft nog steeds geen afdoende antwoord op het Israëlisch-Palestijnse conflict,
ondanks de periodieke vredesconferenties waarbij het Westen (V.S. EU) betrokken is. De langdurige
status quo heeft blijkbaar tot ernstige frustraties bij de Palestijnen geleid. Zij merkten dat, militair
gezien, geen eer was te behalen, integendeel de Palestijnen kunnen niet bogen op militaire
successen, ook niet in de Gazaoorlog maar toen zij eenmaal doorkregen dat de westerse wereld
geleidelijk meer op hun hand leek te zijn, groeide bij hen het zelfvertrouwen en de moed om de strijd
tegen Israël over een andere boeg te gooien. Zij gingen over tot anti-Israël (boycot-) acties,
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leugenachtige propagandaverspreiding, psychologische oorlogsvoering, delegitimisering en
demonisering van de staat Israël, geschiedvervalsing op grote schaal over WO II, de Holocaust (Sjoa),
de oprichting van de staat Israël en de “zogenaamde ethnische zuiveringen” in 1948 en last but not
least het bestempelen van de staat Israël als een racistische apartheidsstaat. Het internet wordt op
wereldwijde schaal daarvoor gebruikt. Met de media over de hele wereld wordt stelselmatig
samengewerkt bij de tendentieuze en leugenachtige berichtgeving over het Israël–
Palestijnenconflict. Daaraan doen vrijwel alle media in de westerse wereld schaamteloos mee, ook in
Nederland. In dit verband is de treffende uitspraak van destijds koningin Beatrix nog steeds actueel:
“De leugen regeert”.

Hoofdstuk III Geopolitiek in het Midden-Oosten
Het begin van dit hoofdstuk ademt de premisse van het kolonialisme dat volgens Raheb een grote
invloed op het Midden-Oosten heeft. Het koloniale verleden en het imperiale verleden maken
tegenwoordig nog steeds deel uit van het Midden-Oosten volgens Raheb. De belangrijkste spelers
zijn tegenwoordig Egypte, Syrië, Saoedi-Arabië, Iran, Turkije en in veel mindere mate het zwakke Irak.
Onze kanttekening hierbij is, dat deze “machten” onderling zeer sterk van elkaar verschillen. Er zijn
Sjiieten en Soennieten en vele vertakkingen en subvertakkingen. Sommigen van hen gunnen elkaar
het licht niet in de ogen. Er bestaat tussen bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Iran grote vijandschap. De
landen waar nog rust is, zijn Israël en Jordanië.
Raheb noemt Israël een “uitzondering” op de regel dat de verschillende machten (“imperia”) die
gedurende de afgelopen drieduizend jaar hun heerschappij in deze regio uitoefenden tot halverwege
de twintigste eeuw, hun absolute heerschappij (monopolie) kwijtraakten”. We kunnen met Raheb
vaststellen dat na de twee wereldoorlogen de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten drastisch is
gewijzigd. Er kwamen onafhankelijke staten zoals Israël, Jordanië, Syrië, Irak. Raheb beschouwt Israël
als “het laatste hoofdstuk van het westerse kolonialisme”. Hij ziet echter over het hoofd dat de staat
Israël is voortgekomen uit de pioniersgeest van voornamelijk in Oost- en Middeneuropa door
pogroms en antisemitisme vervolgde Joden in de negentiende eeuw, die naar hun Palestina
verlangden, een verlangen dat al vele eeuwen leefde onder het joodse volk. Wij noemen Theodoor
Herzl (wegbereider en schrijver van “der Judenstaat”), Vladimir Jabotinsky (schrijver), Chaim
Weizmann (chemicus) e.a. Wij betwisten het standpunt van Raheb dat de staat Israël “het laatste
hoofdstuk van westers kolonialisme en “een vondst” is en beschouwen dit standpunt als “een
mythe”, waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat de grove en onbewezen beschuldiging van
Raheb (en anderen) dat de toenmalige joodse bevolking “ethnische zuiveringen” heeft toegepast, van
iedere realiteit is gespeend. Vele oorspronkelijke bewoners van Palestina vertrokken toen de
berooide europese joden uit de naziconcentratiekampen in Palestina aankwamen en vele Palestijnen
door de toenmalige arabische bestuurders gemaand werden om te vertrekken. Zij zijn naar Jordanië,
Egypte en de oliestaten (terug-)gegaan.
Raheb merkt voorts op dat de machthebbers van de tegenwoordige tijd, de V.S. Israël en de olie, de
politiek van het Midden-Oosten kenmerken. Deze conclusie is behalve een onjuiste en veel te
simpele ook niet een adaekwate gevolgtrekking uit het betoog van Raheb over “de geopolitieke
situatie in het Midden-Oosten”. Raheb doet de historische waarheid hier ook geweld aan en zet de
historische waarheid naar zijn hand.
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Hoofdstuk IV Palestina
Raheb kan worden nagegeven dat Israël een bijzondere geografische ligging in het Midden Oosten
heeft. Maar niet alleen dat. Gelegen tussen de Middellandse Zee en de Jordaan is het gebied op
sommige plaatsen zo smal dat het een wonder mag heten dat Israël de vijf uitgevochten oorlogen
heeft kunnen doorstaan. Het ontbreekt Israël aan natuurlijke bronnen; zand en stenen vormen de
bodem in een groot deel van het land. Pioniersgeest, idealisme, vrijheidslievendheid gekoppeld aan
vertrouwen in de toekomst en keihard werken zijn de kenmerken die de Joden in staat hebben
gesteld om tot een welvarend democratisch en westerse staat Israël uit te groeien.
Van het Palestijnse volk kan dat niet gezegd worden, hoewel hen op vele momenten in de voorbije
decennia de kans is geboden onafhankelijk en in vrijheid te leven. Zij wilden in kampen blijven wonen
en de strijd tegen Israël blijven voeren. Dat zij zich dus nog steeds in dezelfde situatie bevinden, is
hun eigen keuze (geweest) en niet de schuld van Israël. Het huidige door hen bewoonde gebied Gaza
dat nota bene het oorspronkelijke gebied is waar zij vanuit zee aan land zijn gegaan en zij zich
hebben gevestigd, is historisch gezien het door hen uitgekozen land, een feit dat al lang door Israël is
geaccepteerd. Niettemin voeren ze tot aan vandaag de strijd om het land Israël. Niet alleen is het
vechten tegen windmolens, de Palestijnen bevestigen hun reputatie als een oorlogszuchtig volk dat
geen vrede wil. Gaza zou een welvarend land kunnen zijn, mits het volk terreur en oorlog zou
afzweren. Voor hen kan een goede toekomst zijn weggelegd. Wat Samaria en Judea betreft (de
“Westelijke Jordaanoever”) ligt de situatie anders. Daar bevinden zich de bijbelse plaatsen met
Jeruzalem als joodse hoofdstad. Dit gebied heeft in tegenstelling tot Gaza een sterke band met Joden
en Christenen, zodat het niet “het oorspronkelijke land van de Palestijnen” genoemd kan worden,
hoewel daar Palestijnen (maar niet als volk) in het verleden hebben gewoond.

Hoofdstuk V Imperium
Zoals we hebben gezien staat het woord ”imperium” voor ”beheersen of de macht hebben”. In een
apart hoofdstuk behandelt Raheb de “de grootmacht Israël” als “de belichaming van de grootmacht
in Palestina”. Hij meent dat “in elk imperium patronen ontdekt kunnen worden ter controle over
anderen”. Deze patronen vindt hij in het “imperium Israël” terug. Hij deelt deze patronen in zeven
categorieën in.
Het sleutelwoord is “controle waartoe de militaire checkpoints, wachttorens, grensposten
e.d.behoren. Volgens hem is het een uiting van een “obsessieve veiligheid”. “Al eeuwen worden de
mensen van Palestina met deze controlemechanismen geconfronteerd om hen in bedwang te houden
en Israël spant daarin de kroon”, volgens Raheb. Gaza en de Westelijke Jordaanoever zijn daarvan
bekende voorbeelden”. Het is onwaar dat de Palestijnen “al eeuwen met controle en
dwangmaatregelen geconfronteerd worden”. Sinds de PLO in de zestiger jaren van de vorige eeuw
geweld ging toepassen tegen Israël en haar de burgers ook buiten Israël, trof het land passende
veiligheidsmaatregelen zoals wegblokkades en vliegtuigenbeveiliging.
“Controle over de natuurlijke hulpbronnen betekent volgens hem dat de ”de grootmacht Israël” om
zijn gebied te kunnen vergroten deze hulpbronnen nodig heeft en zal gebruiken voor dat doel en niet
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ten dienste stelt van de oorspronkelijke bevolking. Water is zo’n natuurlijke hulpbron. “De Israëlische
waterbronnen liggen allen op de Westelijke Jordaanoever, die aan de “de grootmacht Israël”
toebehoren”. De “Muur” die door dit gebied loopt is volgens Raheb geen “veiligheidsmuur”, maar
heeft alles met “landjepik van land en water” te maken. Niets is minder waar, want “de Muur” heeft
zijn aanwezigheid in deze jaren volop bewezen. De palestijnse aanslagen zijn drastisch afgenomen.
“Nederzettingen worden strategisch op heuvels gebouwd om “controle” te kunnen uitoefenen op de
lager gelegen palestijnse dorpen en zij hebben vrije toegang tot de natuurlijke hulpbronnen in
tegenstelling tot de dorpen volgens Raheb. “Zij liggen aan belangrijke wegen en zijn onderling met
elkaar verbonden”. “Grootmacht Israël” volgt de vroegere grootmachten zoals de Grieken, Romeinen,
Byzantijnen, Kruisvaarders en de Ottomanen hierin na en overtreft hen” volgens Raheb.
“Bij dit alles speelt een psychologische factor mee: door de nederzettingen hoger te bouwen dan de
ligging van de dorpen waar de Palestijnen wonen, kijken de Israëli’s op hen neer” volgens Raheb.
“Politiek geformuleerd maken de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever een eigen Palestijnse
staat onmogelijk en saboteert Israël daardoor een vredesverdrag” is zijn mening.
“Grootmacht Israël” bepaalt zowel het “taalgebruik als de woordkeus” ter onderdrukking van de
oorspronkelijke bevolking”. Raheb noemt “de vernietiging van dorpen, executie van honderden
mensen, marteling van duizenden enz. als “middelen van de imperia” om de oorspronkelijke
bevolking te onderwerpen”. ”Grootmacht Israël” volgt ook dit patroon, volgens Raheb. Deze
schaamteloze beschuldigingen worden niet onderbouwd. Opnieuw een voorbeeld van “kretologie”.

Hoofdstuk VI Het volk van Palestina
“Een imperium met een volmacht” zo noemt Raheb Israël. Wat deze volmacht inhoudt of wie de
volmachtgever is, wordt ons niet verteld.” De Bijbel werd met deze context geschreven en de
Palestijnen worden nu met deze context geconfronteerd” volgens Raheb.
Nadat Raheb een reeks lokale gebeurtenissen als jammerklachten van de Palestijnen ten tonele heeft
gevoerd, luidt de kreet: “Waar bent u God” ? Hierboven hebben wij al de klacht van Raheb genoemd
“dat God niet luistert naar zijn volk in al zijn lijden door de hele geschiedenis heen tot nu toe”. Hij
herhaalt de vraag nog eens. “Slechts bij “de Uittocht” heeft God naar hen geluisterd. Zelfs bij de
kruisiging van Jezus Christus is God “absconditus” (niet bekend maar bedoeld zal zijn “ in absentum”=
afwezig).
Met de snelheid van een TGV trein neemt Raheb de bijbelse verhalen vanaf Adam tot en met Salomo
door en komt hij tot de volgende uitspraak: “Je kunt het O.T. gemakkelijk lezen als een verzameling
verhalen over land, volkeren en identiteit………”. Het O.T. als een verhalenboek maar meer ook niet.
Het komt in Raheb’s hoofd niet op om de Bijbel als het Woord van (de) God (van Israël) serieus te
nemen, want het is behalve een verhalenboek in de eerste plaats een profetisch en tot ieder mens
(“Jood en Griek”), persoonlijk gerichte boodschap zowel het O.T als het N.T. De boodschap van de
beloofde Verlosser (Messias), Jezus Christus die 2000 jaar geleden naar deze wereld kwam als “De
lijdende Knecht des Heren” en het “Koninkrijk Gods” zou oprichten, ware het niet dat het grootste
deel van het Joodse volk Hem verwierp als de Verlosser (Messias) waardoor het Plan God’s niet
doorging. Maar God heeft zijn doel met het volk Israël. Wie dat niet gelooft, zoals Raheb, raakt
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verstrikt in zelfbedachte theorieën en leringen, die ver van de waarheid afstaan. Daarvoor draagt
deze predikant Raheb de verantwoordelijkheid. Voor ons is de bijbel zeer duidelijk en springlevend in
deze tijd!
Over het onderwerp “De weg naar de bevrijding” wordt veel gediscussieerd door de Palestijnen,
aldus Raheb. Welke “weg” moet er bewandeld worden. Daarover verschillen de standpunten. De ene
groep vindt dat via dialoog naar het doel gewerkt moet worden, de andere groep meent dat ”wat
met harde hand is genomen, met harde hand teruggenomen moet worden”. Er bestaat ook een
derde groep, die meent dat “de Islam” de enige oplossing is. Raheb kiest voor de “context van het
N.T ”.
Raheb: “Opmerkelijk feit in de discussie over “De weg naar de bevrijding” is de keuze van De Moslim
Broederschap. Deze religieuze beweging propageert de maatschappij langzaam maar zeker te
islamiseren om zo zeker te stellen dat iedereen godsdienstaanhanger is. Daarin wordt de ware
bevrijding gezien”. Wij kunnen daarvan in de westerse wereld nu volop de bewijzen zien. Er is geen
land in West- Zuid- en Noordeuropa waar de islamisering niet zijn intrede heeft gedaan. Een
islamitisch Europa is niet meer onvoorstelbaar. Er leven nu circa vijftien tot twintig miljoen moslims
in Europa. Dat kan nog wat beloven in “christelijk Europa” als deze ontwikkeling zich voortzet.
Saheb geeft in “zijn vijf patronen” uit het N.T. aan “dat de sporen daarvan in het Palestijnse volk van
vandaag zijn terug te vinden. Zij liggen niet vast en zijn niet altijd even goed te zien”. Iedere Palestijn
beantwoordt de vraag naar “de bevrijding” anders. De een zegt dat deze bevrijding bereikt kan
worden door beter onderwijs, de ander door een sterke economie, weer anderen hebben de hoop
opgegeven en willen niet dat hun kinderen en kleinkinderen hetzelfde moeten doormaken wat zij
doormaken en emigreren naar “het beloofde land van het Westen”.
“Wanneer zullen we een staat hebben”. Deze vraag wordt door de hele geschiedenis van de
Palestijnen heen al gesteld.” Sinds Jasser Arafat de PLO in de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft
gepresenteerd, bestaat het idee van een “bevrijding van Palestina”. “Mensen kijken naar de immense
dimensies van “het imperium Israël” en hopen op een ministaatje”. Wij verwijzen naar hetgeen
hiervoor is gezegd. Raheb haalt de bijbel aan om aan te tonen dat de Joden destijds “gelijk aan de
andere volken wilden zijn”. “Israël en de Palestijnen hebben de laatste vijfenzestig jaar ieder voor zich
aan een project gewerkt, de stichting van een eigen staat”. Wij ontkennen deze uitspraak met
betrekking tot de Palestijnen. Verwezen wordt naar Hoofdstuk IV. Voor Raheb is dit project mislukt
omdat “de ministaat Gaza en de gaten- in- de- kaas- Westelijke Jordaanoever niet de droom zijn
waarvoor mensen gevochten hebben, terwijl Israël een apartheidssysteem ontwikkelde”. Wij menen
dat van een apartheidssysteem in Israël totaal geen sprake is. In Israël leven vele nationaliteiten en
zijn er vele religies. Vrijheid van godsdienst (en meningsuiting) is een groot goed in Israël. Daarvan is
bij het palestijnse volk geen sprake. Het doel is een zuiver palestijnse staat te stichten met toepassing
van de wrede Sjariah waar slechts plaats is voor volksgenoten. Over een “apartheidsstaat”
gesproken!

Hoofdstuk VII God
“God is de sleutel tot ontmanteling van het ‘imperium” volgens Raheb. “Het imperium provoceert God
en God wordt een factor van betekenis bij het ontmantelen van het imperium. De geschiedenis laat
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dit fenomeen herhaaldelijk zien. Volgens de bijbel is het bestaan van God niet het onderscheidend
kenmerk van de openbaring. God wordt in talrijke landen en culturen aanbeden”.
Om met het laatste te beginnen: Wat in andere landen en andere culturen plaatsvindt valt buiten het
kader van het boek “Geloven onder bezetting”. Naar onze overtuiging onderscheidt de God van de
Bijbel en van het volk Israël zich duidelijk van de god(en) van andere culturen en andere landen. Lees
Psalm 78 waar het over God’s handelen met Zijn volk Israël gaat en voorts Psalm 83 over de vijanden
van God en Israël.
In het Jodendom en het Christendom staat de God van de bijbel en van Israël centraal. Het zijn
monotheïstische godsdiensten, evenals de Islam. Het kenmerkende verschil tussen de Islam en de
andere twee godsdiensten hebben wij hierboven aangetoond. Het is de “naam” van Allah in de koran
die niet is geopenbaard in tegenstelling tot de “naam” van de God van de Bijbel. Allah is anoniem
voor de moslim, terwijl de God van de bijbel zich aan de mens bekend heeft gemaakt. In de
geschiedenis van het joodse volk bestaat een rechtstreekse relatie tussen zijn God), genaamd “IK BEN
DIE IK BEN”, het volk Israël en het land Israël dat Hij aan het joodse volk als een eeuwige
(voortdurende) bezitting heeft gegeven. Dat niet het gehele volk in zijn geschiedenis zich aan God ’s
geboden en leefregels heeft gehouden, impliceert niet dat God niet trouw jegens zijn belofte aan Zijn
volk zou zijn. Lees Romeinen 9, 10 en 11. God heeft zich dan ook jegens Israël volledig aan Zijn woord
gehouden, zowel in positieve als in negatieve zin.
Is God een factor in de geopolitiek? Jazeker, in bovenstaande bijbelse zin. Volgens Raheb heeft “God
zich in Palestina geopenbaard”. “Vanwege God staat Palestina in het midden op de oude kaarten”.
Zonder Hem zou het land een gebied aan de zijlijn zijn geweest”. “Wie zou er anders ooit van de
Jordaan of Jeruzalem hebben gehoord”? Raheb’s bijbeltje- en landjepik ligt ten grondslag aan deze
uitspraak.

Hoofdstuk VIII Jezus
“Een van Jezus’ uitspraken die opnieuw geinterpreteerd moet worden is: “Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten (Matth. 5: 5). Deze tekst uit de Bergrede wordt vrijwel nooit
aangehaald in vergelijking met andere teksten uit de Bergrede” volgens Raheb..
“De tekst van de NBG 1963 spreekt over ……zij zullen de aarde beërven”. Het is merkwaardig dat
Raheb deze tekst op “het land Palestina” betrekt en hij zegt dat het niet om het Koninkrijk Gods gaat.
Hoe weet hij dat? Anderzijds is het niet merkwaardig, omdat Raheb het woord “Joden” in de bijbel
stelselmatig vervangt door “Palestijnen” en zoals wij al zeiden hiermee de bijbel ernstig geweld
aandoet. Volgens hem is de reden dat deze tekst vrijwel altijd genegeerd is, het feit, dat het onjuist is
vertaald. Volgens Raheb betekent deze tekst namelijk “dat het de Palestijnen zijn die “het land”,
namelijk Palestina zullen beërven”. Wij constateerden al dat “de vervangingsleer” een volstrekt
onbijbelse en onrechtmatige interpretatie is. Hij verwijst naar Psalm 37 waar over “het land”
gesproken wordt en dat is “Palestina” volgens Raheb. We lopen de verzen van Psalm 37 even na.
Vers 3: “Woon in het land en betracht getrouwheid”; vers 9: “Want boosdoeners worden uitgeroeid,
maar wie de Here verwachten, zij zullen het land beërven”; vers 11: “Maar de ootmoedigen beërven
het land”; vers 22: “Voorwaar de door Hem gezegenden beërven het land”; vers 29: “De
rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer”; tenslotte vers 34: “Wacht op de
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Here en bewaar Zijn weg, dan zal Hij u verhogen om het land te beërven”. Uit deze teksten blijkt dat
God door David spreekt over achtereenvolgens: “de getrouwen, degenen die de Here verwachten, de
ootmoedigen, de door Hem gezegenden, de rechtvaardigen en de door Hem verhoogden”. De mens
wordt door God opgeroepen volgens de genoemde kwalificaties te leven, waarna Hij hen “het land”
doet beërven. Er staat niet “het land Palestina”, zoals Raheb zegt. Dat “land” is bestemd voor
degenen die aan deze oproep gevolg hebben gegeven en daarmee recht hebben verkregen op dit
“land”. Het oordeel daarover zal niet in het heden zijn, maar in de toekomst. Volgens ons gaat het
over “een toekomstig land”, niet over het huidige Israël noch over een land “Palestina”.
Raheb voegt eigenhandig aan de vier Evangeliën een vijfde en zelfs een zesde evangelie toe. “We
kunnen niet begrijpen wat de bijbel zegt als we de geografie, de geopolitiek en de geschiedenis van
Palestina niet begrijpen. We moeten gaan luisteren met de oren van de mensen van het land”. Kent
Raheb de teksten in Openbaring 22: 18 en 19 niet? Jezus zegt: “Ik betuig aan een ieder, die de
woorden van dit boek (Openbaring van Jezus, vers 1) hoort: “Indien iemand hieraan toevoegt, God zal
hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn en indien iemand afneemt van de woorden
van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige
stad, welke in dit boek beschreven zijn”. Deze laatste woorden van Jezus aan zijn dienstknecht
Johannes zijn gericht aan een ieder die de inhoud van de bijbel, waarvan het boek Openbaring deel
uitmaakt, tekort doet en naar eigen smaak interpreteert. Deze waarschuwing mag Raheb zich
aantrekken. “Geloof als een mosterdzaadje kan een berg van hier naar daar verplaatsen en niets zal u
onmogelijk zijn” (Matth. 17: 20). Volgens Raheb is “het geloof de (drijvende) kracht om de bezetter,
het “imperium Israël” te verdrijven en de bevrijding van de bezetting en de onderdrukking voor de
Palestijnen te bewerken”. Deze bijbelse uitspraak past Raheb onrechtmatig toe op “de verdrijving van
het ”imperium Israël” als de bezetter en de onderdrukker van de Palestijnen”.

Hoofdstuk 9 De Heilige Geest
Raheb stelt in het laatste hoofdstuk de vraag aan de orde: “Welke geest gaat er in de toekomst in het
Midden-Oosten de overhand hebben? Wat gaat er overheersen: de macht van de cultuur of de cultuur
van de macht? Welk type spiritualiteit is nodig tegenover het imperium?
“Een volk dat decennia onderdrukt wordt, wordt besmet en gaat vanzelf terreur gebruiken”. En dan
zegt hij “Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen” (Zach.4: 6). “Deze bijbelse uitspraak werkt
naar twee kanten, naar het “imperium” en naar de “onderdrukten”. “Met andere woorden, beiden
slagen niet in hun streven.” In de afgelopen decennia zagen we dat militaire macht van “de imperia”
in het Midden-Oosten nergens toe heeft geleid.” Anderzijds stellen wij vast dat de Palestijnen (ook)
niets verder zijn gekomen.
“Van de ontwikkelingshulp die de Palestijnse Autoriteit (PA)ontvangt gaat een derde deel naar
veiligheid,” volgens Raheb. Deze constatering staat evenwel in schril contrast met de conclusies van
internationaal onderzoek dat aantoont dat het meeste geld dat de donorlanden (zoals EU, VS,
Arabische olielanden) aan de PA hebben geven is gebruikt voor “de strijd tegen Israël” in allerlei
vorm alsmede naar privézaken, zoals de bouw van een paleis voor Abu Mazen (Abbas) van de PA,
zodat een gering deel van het geld naar de ontwikkeling van de palestijnse economie, de
infrastructuur, het onderwijs, de medische, sociale en humanitaire hulp aan de eigen bevolking gaat.
Het wekt alom verbazing dat gedurende decennia de Palestijnen zo weinig inzicht en realiteitszin aan
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de dag hebben gelegd en dit nog steeds niet beseffen, want “de strijd tegen Israël” berokkent hen
vele malen meer materiële en immateriële schade dan het Israël berokkent. Zij zijn al ruim vijf
decennia niets opgeschoten. Kennelijk zit er meer achter dan “slechts” het streven naar bevrijding en
onafhankelijkheid: “de vernietiging van (“het Imperium) Israël” Het verleden heeft bewezen dat zij
hun doel niet hebben bereikt en wij menen ook in de toekomst niet zullen bereiken.
“Het pinkstermoment is in de loop der tijd uit de oorspronkelijke context gehaald. Het werd een mooi
verhaal zonder speciale betekenis. Het werd een sprookje over spreken in tongentaal en verloor
daardoor de contextuele relevantie”, aldus Raheb. Raheb slaat de plank mis. Hij heeft van
“Pinksteren” blijkbaar helemaal niets begrepen en maakt van Pinksteren een “politieke kwestie”
terwijl Pinksteren de vervulling van de belofte van de komst van de Heilige Geest door Jezus Christus
is. “Velen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in tongen en in hun eigen taal. Zij
verheerlijkten God om de grote daden Gods”. Dat is de ware betekenis van Pinksteren. (Handelingen
2: 1-13 en 2: 14-40).
De oproep van Raheb aan het Palestijnse volk luidt: “creatief verzet plegen”. De Arabische lente
wordt als voorbeeld hiervoor genoemd, om corrupte en onderdrukkende regimes “een lesje te
leren”. Het lijkt ons niet het beste voorbeeld dat Raheb had kunnen bedenken. Het verzet van de
bevolking in de betreffende landen tegen de onderdrukkende regimes is, op een uitzondering na op
een groot fiasco uitgelopen. In Tunesië is met enig succes verzet gepleegd en heeft de toenmalige
dictator de benen genomen, maar elders is het geen “lente” maar “herfst” geworden. De
standpunten in het Midden-Oosten zijn eerder verhard dan dat partijen tot elkaar is gekomen. Men
is geen stap dichter bij een vrede gekomen, in tegendeel, het Midden-Oosten is vandaag een
broeinest van elkaar bevechtende partijen waar terreur, aanslagen en oorlog de dagelijkse ervaring is
met als climax de jarenlange burgeroorlog in Syrië, die op zijn beurt een wereldomvattend
vluchtelingenprobleem heeft veroorzaakt. Het lijkt ons dat in de betreffende landen de
organisatoren van “het creatieve verzet” het effect van wat ze zijn begonnen schromelijk hebben
onderschat. In Egypte is weliswaar voor Mubarak een andere dictator (Sisi) aan de macht gekomen,
maar het heeft geen verschil gemaakt. De onderdrukking van het volk, de corruptie en de dictatuur
zijn gebleven. In Lybië is de dictator Kadaffi verdwenen en heerst volledige chaos en “het recht van
de sterkste”. In sommige staten van het Midden-Oosten zwaait ISIS de scepter. Dit zijn enkele
voorbeelden van mislukt “creatief verzet”. Raheb kon dit uiteraard niet voorzien, maar het is er wel
op uitgelopen. Een intelligente krachtpatser is nodig om vrede en stabiliteit te bewerkstelligen.
Raheb lijkt de gedachte van “het martelaarschap” te omarmen. “De cultuur van het martelaarschap
blijft een rol spelen zolang er onderdrukking is”. Waarom is deze vorm van “creatief verzet” dan niet
toegepast in de bovengenoemde omstandigheden, want Raheb acht het middel uitermate geschikt
tegen de huidige “imperia”. Waarin verschilt overigens de situatie van de Palestijnen (wat de
zogenaamde “onderdrukking door Israël” betreft) van die van de bevolking in de hiervoorgenoemde
landen?
Naar ons oordeel was Jezus’ dood geen vorm van “martelaarschap” maar een offer zoals in de
geschiedenis van Abraham, die zijn zoon Izaäk in opdracht van God ging offeren dat een “op de proef
stellen” was, want God voorkwam dat Abraham het offer zou uitvoeren. Izaäk is een type van Jezus
en dit voorval is een voorafschaduwing van hetgeen nog zou komen. Raheb ziet in de dood van Jezus
“iets niet-cultureels”. Wat bedoelt hij hiermee? In het O.T. werden jaarlijks offers van dieren gebracht
door de hogepriester in de tempel ter heiliging van het verontreinigde volk. Daar was niets cultureels
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aan. De tekst in Hebreeën 9: 12-14 noemt deze offerdienst, die voorafschaduwing was van het
“echte” offer dat Jezus met zijn eigen bloed bracht. Jezus is eens voor altijd “het heiligdom
binnengegaan, waardoor Hij een eeuwige (altoosdurende) verlossing voor zijn volk en allen die in
hem geloven verwierf (vers 12).
Conclusies
1.De bijbel als het Woord van God, de God van Abraham, Izaäk en Jacob alsmede het joodse volk en
het land Israël worden stelselmatig gemythologiseerd, gedemoniseerd en getransformeerd in een
“creatieve theorie of theologie”, die ervan uitgaat dat oorspronkelijk niet de Joden, maar de
Palestijnen het volk van God zijn en dat het land Israël niet aan de Joden maar aan de Palestijnen is
beloofd.
2.Raheb beweert met zijn “creatieve theorie of theologie” een nieuw fundament te leggen, waarbij
hij de duizenden jaren bestaande bijbelse en historische zekerheden (en waarheden) ernstig geweld
aandoet en de waarheid naar zijn hand zet. Het bijbels fundament (1 Cor. 3: 11): De Jood Jezus
Christus wordt als niet relevant aan de kant gezet.
3.Zijn “creatieve theorie of theologie” komt door “plakken en knippen” tot stand. Alles wat in Rahebs
visie tegen zijn “creatieve theorie of theologie” ingaat, wordt overboord gegooid. Niet onderbouwde
stellingen worden geponeerd en de bijbelse en historische zekerheden (en waarheden) worden bij
het grof vuil gezet.
4. Raheb komt in de problemen als de vraag moet worden beantwoord: “Wie is God”? Wij vragen:
“Welke God hangt hij eigenlijk aan?” De geopenbaarde of de niet geopenbaarde God? Of helemaal
geen God? Dat blijft open. Is Raheb wel als een christen te beschouwen?
5. Raheb weet opvallend weinig over de oorsprong, de identiteit en de geschiedenis van de
Palestijnen, het ontstaan van het land Israël, de achtergrond van de strijd om het land Israël en de
anthropologische en de politieke complicaties die met deze volken in het Midden-Oosten zijn
verbonden.
6. Volgens Raheb moet Israël als land en volk verdwijnen en daarvoor zijn de “westerse imperia”
verantwoordelijk, die de nu al zevenenzestigjarige bestaande situatie hebben geschapen. Raheb
vraagt zich af wanneer komt “de bevrijding” voor het palestijnse volk? De essentiële vragen van het
palestijnse volk worden niet beantwoord door de God van de bijbel, meent Raheb. Hij heeft als
gestudeerd theoloog niet door, dat de God van de Bijbel een “plan” met Israël en deze wereld heeft
dat duizenden jaren geleden is “ontworpen” en ons in Zijn Woord: de bijbel heeft bekendgemaakt.
7. Raheb kent het onderscheid tussen de Kerk als orgaan (instituut) en het Lichaam van Jezus Christus
als organisme niet. Dat zijn twee totaal verschillende verschijnselen, het eerste is zichtbaar, het
tweede niet. Het eerste is uit de menselijke geest voortgekomen, het tweede komt van God. De
miskenning van dit verschil leidt bij Raheb niet alleen tot problemen in de toepassing van de
hermeneutiek (leer der uitlegkunde) maar ook tot verkeerde conclusies.
8. De “bevrijding” van de Palestijnen zal naar onze opvatting niet in het heden plaatsvinden noch
zullen zij het land Israël “beërven”, want dat is niet bijbels. De “bevrijding” is een psychologische,
namelijk het zich ontdoen van de “mythevorming” door Raheb en de Palestijnen van de bijbel, de
God van de bijbel en het land en volk Israël.
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9. Op grond van de gebeurtenissen van de laatste jaren in het Midden-Oosten tot heden kunnen wij
vaststellen dat het “creatief verzet” van Raheb er niet toe heeft geleid dat er vrede en stabiliteit in
het MO is gekomen.
10. Wij besluiten met de opmerking dat terreur, aanslagen, oorlog geen oplossingen zijn voor de
“echte vrede”, die slechts de God van de Bijbel (“IK BEN DIE IK BEN”) zal geven in Jezus Christus en op
Zijn wijze en Zijn tijd ons ten deel zal vallen.

S.B. Stranders

