Thema Wereldweek voor vrede in Israël en Palestina
"Menselijkheid en gelijkheid in Gods schepping"
Het aanhoudende conflict en de ongerechtigheid in Palestina en Israël blijven slachtoffers eisen van
alle gemeenschappen. Die situatie belast de toekomst van iedereen in de regio, ontkent de gelijke
menswaardigheid van alle mensen en in elk opzicht van Gods schepping. Hoewel we alleen als
gelijken naar Gods beeld geschapen worden, is de militaire bezetting met haar discriminerende
praktijk en haar krachtige inwerking op hele Palestijnse gemeenschappen een hindernis voor
volwaardig leven van allen in Gods schepping.
"Juist zoals wij het bestaansrecht van de staat Israël bevestigen en het recht van het Joodse volk op
zelfbeschikking, zo ook komen wij op voor het gelijke recht van het Palestijnse volk om hun
zelfbeschikking te realiseren in een leefbare staat in de sinds 1967 bezette gebieden, en met
Jeruzalem als gedeelde stad voor twee volkeren en drie godsdiensten. Net zoals wij antisemitisme
onvoorwaardelijk veroordelen als zonde tegen God en de menselijkheid, zo ook verwerpen wij als
zonde tegen God en de menselijkheid discriminatie, marginalisatie, collectieve bestraffing en geweld
tegen Palestijnse mensen op basis van etniciteit, ras of godsdienst." (Wereldraad van Kerken,
Uitvoerend Comité, publieke verklaring bij Oecumenische verklaring over rechtvaardige vrede in
Palestina en Israël, mei 2019.)
De oecumenische beweging roept op vrede na te streven in het land van Christus' geboorte – een
vrede die gebaseerd is op gerechtigheid in plaats van op geweld, bloedvergieten en uitsluiting van de
een tegenover de ander, of de onophoudelijke militaire bezetting en onder controle houden van een
volledig volk.
Dit thema zou alle christenen en mensen van goede wil met zorg moeten vervullen in ieder deel van
de wereld, in tijden van toenemend racisme, vreemdelingenhaat, stigmatisering en uitsluiting,
gedreven door populistische politici. Met dit thema is het inderdaad de bedoeling te inspireren en
ongeacht etnische, godsdienstige of politieke verschillen bezorgdheid op te wekken voor de
menselijke waardigheid van alle mensen op gelijke wijze, en voor de strijd om de realisering van
gelijke en onvervreemdbare mensenrechten voor iedereen.
Dit thema is bijzonder dringend in de context van het Israëlisch-Palestijns conflict en de onvervulde
zoektocht naar duurzame vrede gebaseerd op de erkenning van de onvervreemdbare
mensenrechten van alle volkeren in de regio.
(bron: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/publicwitness/peace-building-cf/concept-note-for-2019-world-week-for-peace-in-palestine-and-israelwwppi/)

