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De oorlog in Syrië
en de situatie van de
chriﬆenen (1)

Unieke vrijheid
van godsdienst
Van de tweeëntwintig
landen van de Arabische
Liga garanderen alleen
Syrië en Libanon vrijheid
van godsdienst aan alle
burgers. Een groot deel van
de bevolking van Libanon
is belijdend christen maar
in Syrië zijn de christenen een minderheid van
ongeveer 12 procent van de
bevolking. De andere minderheden—waaronder de
machtige Alawieten—vormen samen zo’n 18 procent.
President Bashar Assad
behoort tot de Alawieten,
terwijl zijn familie grotendeels Soennitisch is.
De meeste Syrische
Soennieten zijn gematigd
en tot nu toe tevreden met
het moderne pluralistische

systeem van de regerende
Baath partij, waartoe velen
behoren. Een kleine maar
belangrijke Soennitische
minderheid
identificeert zich met extreme
Islamitische bewegingen.
In juni en juli gaan de nieuwsbrieven van de MERF
over Syrië.

Verschuiving
naar geweld
De “Arabische Lente”
begon in Syrië met oproepen via de sociale media
tot vreedzame demonstraties voor meer politieke vrijheid en afschaffing van de
dictatuur van het één partij
systeem. Aangemoedigd
door de kritiek vanuit het
Westen op het Syrische
regime en door steun van
Soennitische landen (zoals
Katar, Saoedi-Arabië en
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Above: Syrië met gebieden waar
wordt gevochten gemarkeerd

Turkije) voegden zich
ondergrondse Syrische
islamisten bij de demonstranten en mèt hen kwamen de wapens en het
geweld. Door rijke sjeiks
uit de Arabisch wereld
werden enkele radicale
Soennieten met militaire
achtergrond naar Syrië gelokt en van alle continenten
stroomden goed getrainde,
goed bewapende en goed
gefinancierde radicale strijders naar Syrië.

De eerste stap
naar wereldwijde
islamisering
De opvolger van Bin Laden,
Ayman Zawahiri, riep alle
moslim extremisten op
om het Syrische slagveld

te zien als een belofte voor
de overwinning: de eerste
stap naar een wereldwijde
fundamentalistische islamitische staat.
Een leidende Egyptische
fundamentalistische politicus, wiens familie grotendeels naar het westen
emigreerde, heeft onlangs
aangekondigd dat “het
Allahs wil is dat er in Syrië
een echt islamitisch emiraat wordt gevestigd en dat
dit het begin vormt van een
Islamitische wereldregering
over alle rassen en talen.”
Vorig jaar riep hij alle
Egyptische en Arabische
christenen op om zich
tot de islam te bekeren en
anders “nederig de consequenties te accepteren te
leven als ongelovigen tussen
de moslims.” Die gewelddadige consequenties treffen
nu Syrische christenen en
andere minderheden.

Minderheden
in het vizier
Begin mei werden twee
vooraanstaande Syrische
orthodoxe bisschoppen
gekidnapt ten noorden van
de stad Aleppo door een
fanatieke islamitische militie uit de vroegere Sovjet
republieken Tjetsjenië
en Dagestan. Ze worden nog steeds vastgehouden. Eerder werden
twee orthodox christelijke geestelijken gekidnapt
door de grootste islamitische groep die in Syrië
opereert: “Jabhat el Nosra”
(front van de overwinning),
openlijk aangesloten bij
Al-Qaeda. Deze geestelijken zijn in het openbaar
onthoofd. Daarbij verklaarde de Irakese leider
van Jabhat el Nosra: “Dit
is het einde van hen die
geloof hechten aan een
vervolg op achterzijde
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andere religie dan die van
de natie van Mohammed…
Laat het overduidelijk
mogen zijn voor iedereen,
dat het Allah’s wil is, dat
ze allemaal verslagen worden…”
Gewapende islamisten
hebben in Aleppo en
Homs christenen ingesloten en zo velen in buitenwijken en dorpen gedwongen hun huizen, hun
werk en hun zaak te verlaten. Honderden zijn vermoord en velen worden
vermist. Anderen hebben
hun spaargeld gebruikt
om te vluchten of om hun
geliefden vrij te kopen. De

“…Onze strijd
is niet gericht
tegen mensen
maar tegen
hemelse vorsten,
de heersers en de
machthebbers
van de duisternis,
tegen de kwade
geesten in de
hemelsferen.”
—Efeziërs 6:12
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meesten echter blijven in
Syrië en duiken onder bij
familie of vrienden in de
veiliger, door de regering beheerste gebieden.
Toen strijdkrachten van
de overheid wijken en dorpen heroverden keerden
berooide vluchtelingen
terug naar hun leeggeroofde huizen, zonder
water en elektriciteit.
Verzwakt door Westerse
economische sancties en
een uitputtende guerrillaoorlog, kan de overheid
weinig doen om de terugkerende vluchtelingen te
helpen.

Licht in de
duisternis
Christenen moeten wereldwijd meeleven met de lijdende broeders en zusters
in Syrië en zich verenigen
in gebed: biddend wachten
of God weer een tijd van
vrede wil brengen in Syrië.
Met heel weinig middelen
verleent de MERF nu sinds
twee jaar hulp aan plaatselijke kerkelijke vrijwilligers om diaconale hulp
te verlenen aan de meest
kwetsbaren in vier gebieden in Syrië: de hoofdstad Damascus (zuiden),

Homs (midden), Aleppo
(noordwesten) en Qamisli
( noordoosten) en ook aan
Syrische vluchtelingen in
Libanon. De hulp bestaat
veelal uit voedselpakketten, dekens, kaarsen,
huur voor tijdelijke behuizing, medische zorg of
transport naar veiliger
gebieden. Deze hulp is niet
alleen voor christenen.
Enkele voorbeelden:
 Arme grootouders van in
de zeventig worden geholpen
bij de verzorging van hun
kleinkinderen, die hun beide
ouders hebben verloren in
een verkeersongeluk. Zij
ontvangen elke week een
voedselpakket en de nodige
medicijnen.
 Aan gezinnen die wonen

in tenten in parken omdat
hun wijk vernietigd is
worden voedselpakketten
gegeven. Sommigen zijn heel
verbaasd over de christelijke
hulp.
Dank God voor trouwe
Syrische christenen die
de middelen hebben om
te vluchten maar die toch
gebleven zijn om Christus
te eren en de kerken open
te houden voor diensten en hen die dat nodig
hebben te helpen. Wilt u
dagelijks voor hen bidden
omdat ze zoveel hulp bieden en daardoor getuigenis afleggen van hun geloof.
Fotos: De grootste “evangelische” kerk in
Aleppo, voor en na het bombardement.
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