
Voor Israël en voor de palestijnen! 

Connectie van de geschiedenis van Israël met de Bijbel 

De Bijbel is niet het bestaansrecht van Israël! 

 De staat Israël ontleent haar recht aan de internationale wetten en verdragen die geldig zijn 

in het internationaal volkenrecht.  God doet recht volgens de internationale regels die op dat 

moment gelden. Zo heeft God het ook in Bijbelse tijden gedaan: 

 Israël moest destijds het land Kanaän in bezit nemen, volgens de toen geldende regels was 

het veroverde land voor de overwinnaar. 

 Ongeveer 6 eeuwen voor Christus kwam een deel van het Joodse volk terug uit de diaspora 

en moest de tempel en Jeruzalem herbouwen: rechtsgeldig want destijds had de 

wereldleider het voor het zeggen, en die gaf hen bevel om de tempel te herbouwen, en later 

stuurde de wereldleider de landvoogd Nehemia om Jeruzalem verder te bouwen. 

 In de moderne tijd handelt God volledig in overeenstemming met het internationale 

volkenrecht. 

 Zo zal ook Jezus de Messias oordelen als Hij terug is gekomen: op grond van de internationale 

rechtsregels zal Hij laten zien dat de staat Israël volledig in haar recht staat, en zal Hij de 

hypocrisie van de volken aan de kaak stellen, en hen beschaamd doen staan (Jes. 41:11, 

Micha 7:16, Matth. 25:32). 

Onze houding moet niet zijn gebaseerd op leugen en bedrog 

Wij worden opgeroepen de leugen af te leggen en recht en gerechtigheid te doen: 

 Niet de leugen hanteren dat de ‘palestijnen’ al eeuwenlang in het land hebben gewoond, 

terwijl de ‘palestijnen’ pas later dan de Joden naar het land toekwamen. 

 Niet de waarheid totaal verdraaien en de Joodse geschiedenis in het land proberen weg te 

werken, terwijl N.B. enkele decennia geleden dit nog een algemeen bekend feit was ook 

onder Arabische moslims. 

 Geen “Twee staten oplossing” om land in bezit te krijgen dat men nooit heeft bezeten, dat 

hun volkenrechtelijk niet toekomt. 

 Niet kunstmatig het zogenaamde ‘palestijnse’ vluchtelingenprobleem in stand houden 

tegenover alle andere grote vluchtelingenstromen in deze wereld. Als men zogenaamd recht 

wil doen aan het ‘palestijnse’ vluchtelingenprobleem, doe dan ook recht aan de Joden die uit 

de Arabische landen moesten vluchten. 

 Niet de wereld de zogenaamde armoede tonen terwijl de werkelijkheid totaal anders is. 

Wanneer al het geld dat de ‘palestijnen’ van de westerse wereld hebben gekregen zou zijn 

aangewend voor de bevolking in plaats van te verdwijnen in de zakken van hun corrupte 

leiders, zou elke ‘palestijn’ geweldig welvarend zijn in een zeer rijk land. 

 Niet met twee tongen spreken: de Engelse tong van ‘vrede’, en tegelijkertijd de Arabische 

tong van vernietiging van de staat Israël. Geen voortdurend belagen van Israëlische soldaten, 

om Israël zwart te kunnen maken. Geen terroristische aanslagen tegen Israël. Geen 

schoolboeken waarin Israël niet op de kaart voor komt. Geen straten en pleinen vernoemen 

naar moordenaars van Joden. En zo voort. 



Onze houding moet gebaseerd zijn op recht en gerechtigheid 

Recht en gerechtigheid: 

 Judea en Samaria behoren volkenrechtelijk toe aan de staat Israël. 

 De Joden die in het begin van de twintigste eeuw in Judea en Samaria zijn gaan wonen, 

hebben niet minder rechten dan de Arabieren die daar pas later zijn gaan wonen (de 

zogenaamde ‘palestijnen’ van nu). 

 De oorzaak van het zogenaamde ‘palestijnse’ vluchtelingenprobleem ligt niet bij Israël, maar 

bij de Arabische landen, die het nog steeds kunstmatig in stand houden. Terwijl Israël 

meermalen een humanitaire oplossing heeft voorgesteld, proberen de Arabieren de mensen 

in armoede te houden met illusies. 

 

“Het ene ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het weg zal rukken, 
af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover Ik die uitspraak heb gedaan 
echter van zijn kwaad, dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik het dacht aan te doen. Het 
andere ogenblik doe Ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat Ik het zal bouwen en 
planten. Doet het echter wat kwaad is in Mijn ogen door niet te luisteren naar Mijn stem, dan zal Ik 
berouw hebben over het goede waarmee Ik zei het goed te doen.” (Jer. 18:7-10). 
 
“Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen 
die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van 
de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël.” (Jes. 60:14) 
 

Vrede 

Er komt vrede wanneer: 

 De ‘palestijnen’ het recht erkennen van Israël op het hele land volgens internationaal 

volkenrecht. 

 De ‘palestijnen’ de staat Israël erkennen als Joodse Staat. 

 De ‘palestijnen’ erkennen dat de Joden rechtmatig wonen in Judea en Samaria volgens 

internationaal volkenrecht. 

 De ‘palestijnen’ erkennen dat de zogenaamde ‘palestijnse’ vluchtelingen geen recht hebben 

om te wonen in het land Israël volgens de gebruikelijke internationale wetten en 

rechtspraak. 

 De ‘palestijnen’ de God van Israël erkennen en dienen als God. 

 De ‘palestijnen’ niet langer vechten tegen de Joden en tegen Israël (tegen de God van Israël). 

 De ‘palestijnen’ het offer van Yeshua HaMashiach aannemen, en door Hem verzoend worden 

met de God van Israël. Dan leven Jood en Arabier door Hem vanzelf tezamen in vrede in 

Gods land. Want God heeft ook de Arabieren lief, en biedt hen in Yeshua Zijn genade en 

liefde aan, wanneer zij Gods volk Israël zegenen (Gen. 12:1-3). 

Dan worden zij geënt in de olijfboom, en zullen bloeien. Maar zo niet, dan moeten wij vrezen dat zij 

als droge, verdorde takken worden verbrand in Gods toorn. 

 



Gods doel 

“Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen.” (Klaagl. 3:33) 

God wil alle zonden, moordpartijen, gruwelijke daden enz. niet! God wil het goede voor de mens! 

Gods doel is om uiteindelijk de wereld te herstellen tot de zeer goede schepping zonder zonde zoals 

God die had bedoeld. Maar God haat ook de ongerechtigheid, en doet het kwaad dat de ‘palestijnen’ 

Israël aandoen, op hun eigen hoofd terugkeren. Dat geldt overigens voor alle volken. Met als 

uiteindelijke doel dat de macht van Satan en van de oude maangod wordt verbroken, en Yeshua, de 

Koning der Koningen, regeert over de hele aarde, en alle volken in vrede leven. God zal Zijn grootheid 

tonen, Zich heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat 

Ik de HEERE ben. (Ez. 38:23) 

“Dit wordt beschreven voor de volgende (laatste?) generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de 

HEERE loven. Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte neergezien, de HEERE heeft uit de hemel op het 

land neergekeken, om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des 

doods, zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion en Zijn lof in Jeruzalem, wanneer 

de volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om de HEERE te dienen.” (Ps. 102:19-23) 

 

 


