i
m
a s
w
u
n i e 012

2
3
juni ang nr.
rg
ste jaa
38

Een brief van Shlomo
Hizak uit Jeruzalem

Jeruzalem, 24 april 2012
Geliefde vrienden,
Shalom en vrede worden u vanuit Jeruzalem toegewenst!
Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt
de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land.
Hooglied 2:11,12
Wat een gezegende winter hebben we in ons land gehad.
We verlangden naar regen, omdat we in ons land te kampen hebben met watertekort. De Heer heeft onze gebeden
verhoord en we zijn zo dankbaar voor al Zijn zegeningen.
We hebben een goed regenjaar gehad.
Dit is het begin van een nieuw seizoen in ons land. Het
is verfrissend en prachtig om de vogels te horen zingen.
Dank God voor al Zijn zegeningen die we in Zijn Land,
het Land van de Bijbel mogen ervaren. Met verbazing zien
we de groene velden in het Land en we zien de bloemen
bloeien. Dit is een teken van Gods trouw aan Zijn Volk.
De Joodse wereld heeft Pascha gevierd, de bevrijding uit
Egypte. We worden herinnerd aan de tekenen en wonderen die ons volgden. De geschiedenis van Pascha is de
geschiedenis van de geboorte van Israël en de reis van
ballingschap en onderdrukking naar geloof, wonderen,
vrijheid, verlossing en het geven van de Thora, de Tien
Geboden en Zijn Woord op de Sinaï. Pascha benadrukt al
deze gebeurtenissen.
Ieder jaar in de maand abib moet u voor de HEER, uw
God, het pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een
nacht in die maand uit Egypte weggeleid. Deuteronomium 16:1
De geschiedenis van Pascha wordt in het Nieuwe Testament genoemd: “Het feest van het Ongedesemde brood, dat
Pesach genoemd wordt…” Jezus vierde dit feest samen met
zijn discipelen. De boodschap was dat het Joodse volk
het lijden moeten herdenken, en vertrouwen hebben in
bevrijding, overwinning en volledige verlossing. Dit is de
hoop van ons geloof.

Ik ontvang brieven van
christenvrienden uit de
hele wereld, die met Israël
ël
willen meedoen op de
vooravond van Pesach,
met de sederviering
en die alle Joden in de
diaspora willen toewensen: “Volgend jaar in
Jeruzalem”.
Ik ben zo dankbaar
dat christenen in veel
landen zich bewust
Shlomo Hizak
zijn dat de wortels van
hun geloof op de berg
Moria liggen, samen met het Joodse volk. Dit waren
Jezus’ woorden: “… de redding komt immers van de Joden.”
(Johannes 4:22).
Er zijn tegenwoordig zoveel kansen en open deuren om
te helpen en ten zegen te zijn. Er verkeren zoveel mensen
in nood. In onze Joodse traditie noemen we het paasmaal
de Avond van de Vier Bekers Wijn. Deze vier bekers
druivensap of wijn die we drinken, vertegenwoordigen
vier zonen: de verstandige, de slechte, de eenvoudige en
de zoon die geen kennis heeft. De verstandige zoon heeft
de wijsheid van het Woord. De slechte zoon is verwaand
ondanks zijn kennis van het Woord. De derde weet niet
veel van het Woord en de vierde zoon heeft geen kennis
van het Woord.
Echter, alle vier zijn ze geliefd omdat onze God ons allen
liefheeft, omdat we allemaal de Exodus uit Egypte hebben
meegemaakt. In onze generatie denken we meer aan de
vijfde zoon, die ver weg is. Hij leeft geassimileerd in de
wereld en veel van onze inspanningen zijn erop gericht
deze vijfde zoon te helpen naar zijn wortels terug te
keren. Het is onze strijd om het hart te bereiken van hen,
die het geloof verloren hebben. Zij moeten allen kennis
nemen van Zijn Woord en Zijn liefde, ten einde de gezegende hoop op verlossing te kunnen ervaren.
De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk
zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als
een roos. Jesaja 35:1 SV
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Israël viert zijn 64e Onafhankelijkheidsdag. Na 2000
jaar van ballingschap is deze grote droom werkelijkheid
geworden. We zijn terug in het Land dat in Zijn Woord
is beloofd aan het Joodse Volk. Dit is een bevestiging van
Zijn trouw aan Zijn beloften.
Van de vier hoeken der aarde komen ze terug naar het
land, dat een woestijn was geworden en vele eeuwen is
verwaarloosd. Het ene na het andere volk heeft dit land in
bezit gehad, maar in al die tijd waren er Joodse gemeenschapen verspreid door het land. Ze hoopten dat de dag
zou aanbreken dat Israël herboren zou worden. Het was
niet makkelijk voor de Joden om onder de heerschappij
van andere volken in het Land te wonen, want ze leden
verdrukking en voortdurende vernedering.
In de periode van het Britse Mandaat tijdens de Tweede
Wereldoorlog kwamen zij die aan de concentratiekampen
wisten te ontsnappen naar het Land. Ze zetten hun leven
op het spel, maar als ze eindelijk de kust van Israël wisten
te bereiken… werden ze tegengehouden door Britse soldaten. Ze werden in gevangenkampen op Cyprus gestopt
en in een kamp bij Atlit, dicht bij de stad Haifa. Er waren
Arabieren en andere volken die zich in het land kwamen
vestigen. De Arabieren kwamen als Moslim-pelgrims uit
Syrië, Libanon, Soedan en andere Moslimlanden. Alleen
wij Joden kregen geen toestemming om ons in het Beloofde Land te vestigen.
Nu is Israël onafhankelijk. Er is maar één Joods land in de
wereld. We kunnen niet toestaan dat anderen dit land van
ons afpakken. We zullen onze reis voortzetten, het Land
van onze vaderen opbouwen, de woestijn bewerken en een
zegen voor alle landen zijn. Dit is de visie en de hoop van Israël. We zijn in het Land vanwege onze historische rechten.
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ik de roep in mijn
hart gehoorzaamde om deze visie te volgen om een zegen
te zijn voor mijn eigen volk en voor mijn Land en om het
goede nieuws van hoop aan alle mensen bekend te maken
vanuit Sion. Al die vijftig jaar heb ik dit werk trouw
gedaan. We hebben het Woord gedrukt en de Schrift verspreid in veertig talen, zowel in Israël als in veel andere
landen. Wat een voorrecht en een zegenrijke ervaring had
ik, toen ik naar de voormalige communistische landen
reisde om Bijbels in het Russisch, Oekraïens en Roemeens
te geven. We gingen met ons team van Jeruzalem naar
Ethiopië, dat onder de communistische heerschappij van
Mengistu was, met een speciale uitgave van de bijbel, die
ons Centrum had laten drukken. We drukten Bijbels in
hun eigen talen Amhaars en Tigrinja in samenwerking en
met goedkeuring van hun geestelijke leiders. Velen van
hen waren vervolgd en hebben jaren gevangen gezeten.
We konden Zijn Woord vanuit Sion aanbieden.

hun leven redden door een lange reis van vele weken, om
een dak boven hun hoofd te vinden waar ze veilig zijn. Ze
hadden maar één land waar ze naartoe konden vluchten:
de Joodse staat Israël. Geen enkel ander naburig land
wilde hen accepteren. In hun land van herkomst waren
politieke veranderingen en nieuwe leiders. Alles werd
afgenomen. Sommigen overleefde de lange reis niet. Ze
werden aangevallen en mishandeld. Eindelijk bereikten
ze Israël, dat bereid was hen te accepteren en te helpen. In
onze hele geschiedenis werden wij, Joden, vanuit het ene
na het andere land verdreven en vervolgd. Wij konden
onze hulp niet weigeren.
Ik ben verbaasd dat we hen in ons land konden helpen,
ondanks onze eigen strijd en de druk die veel landen op
ons uitoefenen. Deze dierbare vluchtelingen, waarvan het
merendeel Christen is, krijgen een werkvergunning. Ze
moeten een speciaal programma volgen dat officieel voor
hen wordt georganiseerd, zodat ze moderne landbouwmethoden leren en kennismaken met de Israëlische technologie. Er zijn speciale terreinen in verschillende delen
van het land afgescheiden voor dit doel. Dit is een nieuw
begin in hun leven. Als ze teruggaan naar hun land nemen ze de kennis mee, die ze in Israël hebben opgedaan.
Toen ik buiten Jeruzalem reisde, ontving ik een dringend
verzoek van een zeer bekende Eritrese geestelijk leider,
die ik al jaren ken. Hij vertelde me door de telefoon: “Wij
Eritreeërs hebben het erg moeilijk. Dank God, dank Israël
dat ze mijn volk helpen. Zoals je weet zijn er duizenden
Eritreeërs in Israël, Europa en de VS. Ze zitten in vluchtelingenkampen en ze hebben geen geld. Ze zijn alles kwijtgeraakt en ze hebben geestelijke hulp nodig, ze hebben een
Bijbel nodig. Shlomo, help ons alsjeblieft. We hebben ten
minste 20.000 Bijbels nodig, die wij zullen verspreiden.”
Hij deelde deze zware last met mij. Het lag zwaar op
mijn hart. Wat kan ik vanuit Jeruzalem doen, met al onze
financiële zorgen? Ik probeerde hem te bemoedigen en ik
wilde hem niet afwijzen.
Ik wil dit project adopteren en ik wil dat we dit samen
doen. Help me, nu de deur open staat, zodat we deze
20.000 Bijbels in Minsk, Wit-Rusland, kunnen drukken. We hebben daar al eerder Bijbels laten drukken. De
kosten voor het drukken zijn $ 70,000 USD, wat overeenkomt met ongeveer € 53.000. Ik vraag u om mij te helpen
om deze mensen te helpen, zodat we het Woord van hoop
en zegen met hen kunnen delen. Hartelijk dank voor al
uw hulp, gebeden en ondersteuning. Help ons alstublieft,
zoals u ons in het verleden hebt geholpen.
Ik wens u de zegen van de Heer toe.
Om Zions wil,

In de laatste jaren komen er duizenden illegale immigranten naar het Land. Ze zijn uit hun land gevlucht en willen
2
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Historische Conclusies
Door Yoavi Rabinovich, naar aanleiding van het boek “From Time Immemorial”
1.

Tweeduizend jaar geleden deporteerde het Romeinse Rijk de meeste Joden uit het land Israël.
Tot het begin van de twintigste eeuw waren de
Joden nog steeds het enige volk met strakke
geestelijke banden en een stabiele aanwezigheid in
het land Israël en zijn steden. Door bijna al deze
tweeduizend jaar van verbanning, behield Jeruzalem een blijvende, stabiele Joodse meerderheid.

2.

Vóór 1948 bestond er niet zoiets als een Palestijns
volk. Geschiedenisboeken kenden zoiets niet en in
het land Israël bestond het ook niet.

3.

Eeuwenlang, tot aan de Britse bezetting, lag het
land Israël grotendeels verlaten en in puin. De
kleine permanente bevolking van het land leefde
in de belangrijkste steden. Naast de Joodse bevolking was er een heterogene bevolking die meer
dan 60 talen sprak. Buiten de stadsmuren woonden meestal Bedoeïenen, nomaden, die kwamen
en gingen van en naar de buurlanden.

4.

Grondbezitters waren Turken die elders woonden
en Arabische adel uit buurlanden.

5.

Elke kluit aarde die de Joden verwierven, verwierven zij rechtsgeldig, meestal tegen hoge prijzen.

6.

Pas nadat de Joden en de Britten het land gingen
ontwikkelen door landbouw, moderne industrie
en eigentijdse gezondheidszorg, kwam er een
toevloed van Arabieren uit buurlanden naar Israël,
op zoek naar werk en de Britten hebben het land
de naam Palestina gegeven.

7.

In de tientallen jaren voor de vestiging van de
staat Israël, blokkeerden de Britten de terugkeer
van Joden naar hun land, maar ze hadden geen
aandacht voor de massale Arabische immigratie in
het land. Dit gebeurde onder druk van Arabische
leiders die olie als wapen gebruikten.

8.

In 1948 woonden in Palestina ongeveer 700.000
niet-Joden. Ongeveer tweederden van hen waren
Arabieren die pas een paar jaar daarvoor in Palestina waren aangekomen en die woonden op land
dat ze meestal niet hadden gekocht.

9.

In 1948, tijdens Israëls Onafhankelijkheidsoorlog, kozen de meeste Arabische kolonisten ervoor
om naar hun land van oorsprong terug te keren.
Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen werden ze
hiertoe gedwongen.

10. De verhuizing van de Palestijnse Arabieren naar
Arabische landen was niet ongewoon. Aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog waren volksverhuizingen een geaccepteerde en legitieme oplossing van de territoriale grensgeschillen. Tijdens de
Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 ontvluchtten
ongeveer 600.000 niet-Joden de oorlog en vertrokken uit Israël naar de naburige Arabische landen.
Een veel groter aantal Joden die in Arabische
landen woonden, werd gedwongen naar Israël te
vluchten, met achterlating van al hun bezittingen.
11. De Arabieren die het land Israël in 1948 verlieten
en naar Arabische buurlanden trokken, waren
geen “volk”. De meesten waren eerste, tweede of
hooguit derde generatie immigranten in Palestina.
Zij hadden geen gemeenschappelijke geschiedenis,
wetten, leiders of vlag.
12. Het “Palestijnse volk” is een fictief politiek begrip
dat in 1948 werd geschapen, gekoesterd en gefinancierd door de Arabische staten – en droevig
genoeg ook door de VN – als een middel om de
Joodse staat te vernietigen. Het Israëlische leger
versloeg hun legers, die Israël in 1948 binnenvielen in een poging om de pasgeboren Joodse staat
te vernietigen.
13. Na 1948 weigerden de Arabische staten – en dat
doen ze nog steeds – om de Arabieren die Israël
verlaten hadden, op te nemen, hoewel in veel
gevallen deze Arabieren enkele tientallen jaren daarvoor nog hun staatsburgers waren, met
dezelfde cultuur, dezelfde godsdienst en taal. Ze
kunnen makkelijk integreren en ze kunnen helpen
deze landen te ontwikkelen.

juni 2012

3

Geef me de Vijf
door Daniel Gwertzman

Zij zeiden tot Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden
en twee vissen. (Mattheüs 14:17)

Wat is het belang van vijf in de Bijbel?
Is er een duidelijke voorstelling van?
Is het begrip vijf en het belang ervan
in andere culturen te vinden?
Om te beginnen lijkt het getal vijf in de schepping
ingebouwd te zijn. De vijfde letter van het Hebreeuwse
alfabet is de letter Hee. Deze letter is het symbool van
God, voornaamheid en uitdrukking in gedachte, spraak
en handeling. Zegt het boek Spreuken niet dat uiteindelijk alles van God komt?

Om die hervorming te laten plaatsvinden, moet men het
licht van de HEER in zijn leven toelaten. De term ‘licht’
wordt op de eerste scheppingsdag vijf keer gebruikt. Het
is opmerkelijk dat dit vóór de schepping van de zon, de
maan en de sterren was. Het moet dus om geestelijk licht
gaan. Dit zien we ook in het Evangelie van Johannes.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de
mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1:4,5)

In Psalm 103 en 104 wordt de uitdrukking ‘Prijs de
HEER, mijn ziel’ vijf keer genoemd. In het Psalmboek
prijst koning David de HEER voor de vele gaven voor
de mens. Echter, de grootste gave is de menselijke ziel.
Deze vijf herhalingen komen overeen met de vijf boeken
“Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen
van Mozes, die een zegen zijn voor de ziel. Rabbi
slagen.” (Spreuken 16:3)
Het
Simeon Bar Yochai, de grote Joodse leraar en
is opmerkelijk
mysticus uit het midden van de tweede
In het Nieuwe Testament wordt ons
verteld dat God uiteindelijk doordringt
dat de term “licht” op eeuw A.D. verklaart dat David verwijst
naar Gods plan voor de ontwikketot de diepten van een mens.
de eerste scheppingsdag ling van de ziel, waarin elke fase
Want levend en krachtig is het
5 keer gebruikt wordt, vóór correspondeert met een van de vijf
boeken van Mozes (Berachot 10a).
woord van God, en scherper dan een
tweesnijdend zwaard: het dringt diep de schepping van de zon, de
door tot waar ziel en geest, been en
Lichaam en ziel
maan en de sterren. Het
merg elkaar raken, en het is in staat de
De eerste fase is als de ziel van het
moet dus om geestelijk embryo in de wereld wordt ingeleid en
opvattingen en gedachten van het hart
te ontleden. (Hebreeën 4:12)
met het fysieke lichaam wordt verbonlicht gaan.
den. Dit komt overeen met het boek Genesis,
dat de geboorte van de wereld en de beschaving
De letter Hee:
beschrijft.
Als iemand de hand van God in zijn leven ervaart, verandert dit zijn hele natuur, het maakt alle dingen mogelijk. Abram was de eerste mens die erkende dat de natuur
Erkennen van Goddelijk plan
onderworpen was aan de wil en de macht van God en
De tweede fase begint met de geboorte, als de ziel erkent
dat er één schepper van hemel en aarde was. Zo werd
dat – net zoals de hemelse lichamen de wil van de Heer
Abram ‘hervormd’ door de toevoeging van de letter Hee
gehoorzamen – de mensen het goddelijke plan moeten
aan zijn naam, waardoor hij Abraham werd. Op dezelfde
vervullen en de HEER moeten prijzen voor de kansen
manier was zijn vrouw Saraï onvruchtbaar tot de letter
om Hem te dienen. Dit weerspiegelt het boek Exodus
Hee aan haar naam werd toegevoegd en zij Sarah werd.
wat de verlossing betreft en de betekenis van vrijheid van
Want met God zijn alle dingen mogelijk. Zij werd de
slavernij.
moeder van Isaäk en de aartsmoeder van de hele wereld.1

ה

1 Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal
haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en
er koningen van haar zullen afstammen. (Genesis 17:16)
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Geestelijk voedsel
De derde fase van de groei van de ziel begint als hij
wordt gevoed. Dit komt overeen met de betekenis van

de dienst in de Tabernakel en de Tempel in het boek
Leviticus, waarin gezorgd wordt voor geestelijk voedsel
voor de wereld.

5.

Levenslange strijd tussen goed en kwaad

Zij die de bevrijdingen die vermeld zijn in Exodus
werkelijk en zichtbaar hebben ervaren, voelden de Hand
van God in hun leven. Vanaf het allereerste begin is het
getal vijf verbonden geweest met het menselijk leven en
de natuurlijke wereld. We hebben vijf zintuigen, handen
met vijf vingers en voeten met vijf tenen. Volgens de vermaarde Zwitserse psycholoog Carl Jung, vertegenwoordigt het getal vijf de natuurlijke mens, omdat die bestaat
uit een lichaam, twee armen en twee benen, dat zijn vijf
delen. Vijf is ook een typisch getal in de natuur, vooral
bij planten, die vaak vijf bloembladen hebben. Ook in het
dierenrijk zijn er schepselen met vijf vingers en vijf tenen. Er is ook een schepsel als de zeester met vijf armen.

De vierde fase begint als de ziel de levenslange strijd
tussen goed en kwaad begint in te zien. Dit is als men de
leeftijd van godsdienstige volwassenheid bereikt. Dit is
als de Heilige Geest de ziel binnenkomt en die versterkt
om verleiding te weerstaan. Deze fase wordt afgerond als
de ziel inziet dat de ondergang van het kwaad en zondaren onvermijdelijk is. Dit komt overeen met het boek
Numeri, dat beschrijft hoe de Joden werden geteld als ze
meerderjarig waren en deelnamen aan het gevecht tegen
de vijanden van God en Israël.

Reis van de ziel bij het sterven
De vijfde en laatste fase van de reis van de ziel is bij het
sterven, als de ziel uiteindelijk vrijgelaten wordt van het
vlees. Dit correspondeert met het boek Deuteronomium,
dat de laatste dagen en de dood van Mozes beschrijft.
Deze gedachte van geestelijke strijd en groei door confrontatie met de begeerten van het vlees, wordt ook in de
brief aan de Efeziërs gevonden.
Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat
wil zeggen Gods woorden. (Efeze 6:17)
In Prediker 1:2 wordt het woord ijdelheid (vluchtigheid, lucht-en-leegte) vijf keer gebruikt. IJdelheid is iets
wat geen inhoud heeft, een verspilling van de tijd. Wat
Koning Salomo bedoelt, is de leegheid van het najagen
van de bevrediging van de vijf zintuigen. Alleen dat wat
voortkomt uit het Woord, zal blijven en eeuwigdurend
vrucht dragen. Men moet geen overmatig belang hechten
aan de tijdelijke wereld, waar alles voortdurend verandert. We vinden dezelfde houding in de brief aan de
Romeinen.
Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit
eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die
Gods kinderen geschonken wordt. Romeinen 8:20,21

5 maal verlossing
Er zijn ook vijf uitdrukkingen voor verlossing of bevrijding in Exodus 6:6-8. Deze zijn:
1. Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen.
2. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden.
3. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen.
4. Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie
God zijn.

Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede
aan Abraham, Isaäk en Jakob beloofd heb; dat land
zal ik jullie in bezit geven.

5 in de oudheid
In de oudheid was vijf het getal van de godin Istar2 en
haar Romeinse opvolger Venus. In de astrologie levert
de jaarlijkse cyclus van Venus een pentagram. Het getal
vijf speelt ook een rol in de astronomie en de tijdrekening. Vóór de Gregoriaanse kalender was er de Juliaanse
kalender, die gebaseerd was op vijf maal 72 dagen. Om
dit te laten overeenstemmen met een correct zonnejaar
van 365 dagen, moesten er vijf nieuwe dagen toegevoegd worden. In de oudheid schijnt er ook een week
van 5 dagen geweest te zijn, die doorgewerkt heeft in het
Romeinse Lustrum. Dit was een periode van vijf jaar, die
beschouwd werd als één week in het jaar van de goden.
Het heilige getal vijf dat de godinnen Istar en Venus
vertegenwoordigt, wordt overal in de oude wereld gevonden. Het is vertegenwoordigd in de vijfhoekige hellenistische tempel van Venus in Baalbek, Libanon. Met de
opkomst van het christendom werd de cultus van Istar en
Venus vervangen door die van de maagd Maria. Net als
Istar die de maangod met haar kracht bedwong, wordt
Maria afgebeeld staand op een halvemaan. Eigenlijk werd
Venus vaak beschouwd als de ster van Maria.

Nieuwe culten op oude plaatsen gevestigd
In de oude wereld was het gebruikelijk dat nieuwe culten
zich vestigden op plaatsen waar vroegere religies hun riten hadden gevierd. Daarom is het niet verwonderlijk dat
de tempels van Venus werden omgevormd tot kerken,
gewijd aan de maagd Maria. Het teken van het pentagram was in het oude nabije oosten wijd verspreid. Het
werd gebruikt als een amulet dat de cultus van de goddelijke moeder Istar vertegenwoordigde. Men geloofde dat
zij de mens beschermde tegen kwade geesten. Dit teken
wordt soms op muren van middeleeuwse kerken gevonden, waar het gebruikt werd om het huis van God tegen
Satan te beschermen of om demonen af te schrikken,
2 Gemalin van Bel, hoofdgodin van de Babyloniërs, overeenkomend met Astarte.
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die vroeger als positieve krachten waren vereerd. Deze
gedachte van de kerk die tegen kwade krachten van het
vroegere heidense geloof strijdt, wordt ook in het Nieuwe
Testament gevonden.
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.
Efeze 6:12

Het getal vijf is niet simpel het product van de beschaving van het nabije oosten. Buiten de Semitische traditie
is het zelfs nog belangrijker in China. Daar is het pentagram beschreven met “aarde”, “water”, “vuur”, “metaal” en
“hout” om de verhouding tussen de vijf elementen weer
te geven. In dat systeem verzwelgt de aarde het water,
het water blust het vuur, het vuur smelt het metaal, het
metaal snijdt het hout en het hout doorploegt de aarde.

5 bij de Chinezen
Vroege kerk
Christelijke theologen in de vroege kerk legden de
betekenis van het getal vijf op verschillende manieren
uit. Zij zagen er niet alleen de vijf boeken van Mozes in,
maar ook de vijf wonden van Christus. Ze beschouwden
het getal vijf als een combinatie van 3+2, wat een weerspiegeling is van de Drie-eenheid en het tweevoudige
gebod om God en de naaste lief te hebben. In Adversus
Haereses (Tegen de ketters) beschuldigt de kerkvader
Irenaeus, Bisschop van Lyon, in het laatste kwart van de
tweede eeuw A.D. de Gnostici ervan dat ze onvoldoende
aandacht slaan op het getal vijf. Hij verkondigt dat de
woorden Soter (Redder) en Pater (Vader) bestaan uit vijf
letters, dat de Heer 5000 mensen voedde met vijf broden,
dat het kruis vijf hoofdpunten had en dat de vijf vingers
en de vijf zintuigen getuigen van Gods handelen.
Het getal vijf speelt ook een centrale rol in de religie
van het Manicheïsme. Manicheïsme was een dualistische3 religie die in de derde eeuw A.D. in Perzië (Iran)
is ontstaan. Het leerde de vrijmaking van de geest van
de materie door ascese4. Het ontleende godsdienstige
overtuigingen aan het Gnosticisme5, Zoroastrisme6,
Boeddhisme en Hindoeïsme. Dit geloof verspreidde zich
in de vierde en vijfde eeuw A.D. door het Romeinse rijk.
Augustinus van Hippo was negen jaar lang een Manicheeër, voor hij zich tot het christendom bekeerde. Na
zijn bekering schreef hij veertien grote werken en andere
stukken tegen het Manicheïsme.
Zij geloofden dat de eerste mens vijf zonen had. Er waren
ook vijf elementen van het licht (ether, wind, water, licht
en vuur) die tegenover de vijf elementen van duisternis
stonden. Ze verdeelden het lichaam ook in vijf delen. Er
waren vijf deugden, vijf ondeugden en vijf kerkelijke stadia. Er waren ook vijf “helpers van de levende God” en er
werden vijf engelen genoemd die zielen verzamelen.

3 leer die twee tegenover of naast elkaar staande beginselen
aanneemt, bv. een goede tegenover een boze god
4 systematische onthouding van zingenot uit religieuze overwegingen, soms gepaard met zelfkastijding
5 godsdienstig-wijsgerige leer uit de eerste eeuw, die wetenschappelijke, christelijke en mystieken elementen uit andere
godsdiensten bevatte
6 monotheïstische godsdienst, gesticht door Zoroaster of Zarathoestra, met volgelingen in Iran, Azerbeidzjan en India
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De Chinezen hebben het pentagram ook gecombineerd
met de planeten Saturnus, Mercurius, Mars, Venus en
Jupiter. De richtingen, seizoenen, geluiden, lichaamsdelen, smaken, dieren en kleuren hebben ze daarmee in
overeenstemming gebracht. Dus het hele wereldse leven
werd gebaseerd op het getal vijf.
Ze geloofden in vijf heilige bergen, vijf soorten graan,
vijf graden van edelheid en vijf relaties tussen mensen:
prins-onderdaan, vader-zoon, man-vrouw, oudste broerjongste broer en vriend-vijand. Er waren vijf deugden,
vijf soorten voorspoed, vijf morele kwaliteiten, vijf klassieke boeken, vijf hoofdwapens en vijf straffen. Hun oude
toonschaal bestond uit vijf tonen. Door het veelvuldig
gebruik is het duidelijk dat vijf als geluksgetal werd
gezien. Op Nieuwjaarsdag waren hun deuren versierd
met stroken stof met inscripties als “Moge het vijfvoudig
geluk binnentreden!”

5 bij de Indianen
Onder de Noord-Amerikaanse Indianen speelde het een
vergelijkbaar belangrijke rol. Het was ook een sleutelgetal onder de Maya in Mexico, die meenden dat het in
het centrum van de vier hoofdrichtingen was, wat ook
bij veel Europeanen en Aziaten opgaat voor het concept
van het kruis. Er waren Maya-goden die een vijfvoudige
vorm hadden en bestonden uit vijf kleuren: rood, wit,
zwart, geel en blauw-groen, die verbonden waren met de
vijf hoofdpunten. Zelfs vandaag wordt vijf teruggevonden in de plaatsnamen van het Schiereiland Yucatán.

5 in India
In het oude India was vijf ook erg belangrijk omdat de
vijf punten van het kruis beschouwd werden als bescherming en afscherming voor het kwaad. Er zijn ook vijf
materialen voor aanbidding, vijf bladeren voor rituelen
en vijf huishoudelijke gebruiksvoorwerpen: de maalsteen, de haard, de bezem, vijzel-en-stamper en de waterketel. Vijf oudsten waren belast met dorpsaangelegenheden en mystieke en magische wijsheid werden bewaard
in verzamelingen die de “vijf juwelen” werden genoemd.
Een Sikh wordt gekend aan vijf eigenschappen: lang haar,
een speciale broek, een mes, een zwaard en een kam. In
het Boeddhisme zijn vijf geboden voor leken.

5 in de Islam
Als we ons tot de Islam wenden, stuiten we op het symbool van de Hamsa, een Arabisch woord dat letterlijk
“vijf ” betekent, maar ook “de vijf vingers van de hand”.
Deze open rechterhand is een teken van bescherming
tegen het boze oog. Het boze oog was een boosaardig
starende blik, waarvan men geloofde dat deze in staat
was ziekte, dood of algemeen onheil te veroorzaken.
Historisch en traditioneel werd een Hamsa zeer algemeen gegraveerd in git of gevormd van zilver, een metaal
waarvan men geloofde dat het zuiverheid voorstelde en
magische eigenschappen bevatte. Het wordt ook in rood
(soms met het bloed van een geofferd dier) op de muren
van huizen geschilderd ter bescherming, of in deuropeningen van kamers gehangen, bijvoorbeeld van een
zwangere moeder of een pasgeboren baby.

Hand van Fatima
Met de opkomst van de Islam werd de Hamsa bekend
als de “Hand van Fatima”, die de jongste dochter van de
profeet Mohammed was. Voor Soennitische Moslims
vertegenwoordigen de vijf vingers van de Hamsa de vijf
zuilen van de Islam, dat zijn de belangrijkste overtuigingen van de Moslims. Deze vijf zuilen zijn:
1. De eenheid van God en het apostelschap van Mohammed
2. De vijf rituele gebeden per dag
3. Het vasten in de maand Ramadan
4. Het geven van aalmoezen
5. De pelgrimsreis naar Mekka
Naast de symboliek van de Hamsa met betrekking tot de
Vijf Zuilen, speelt het getal vijf een rol in andere aspecten
van het geloof. Er zijn vijf categorieën in de Islamitische
wet:
1. Verplicht
2. Aanbevolen
3. Onverschillig
4. Afkeurend
5. Verboden
In oorlogstijd wordt de buit in vijf delen verdeeld. Er
zijn vijf leden van Mohammeds huishouding, die hij in
bescherming nam en wiens namen worden gebruikt in
amuletten. In de Indiase Islam zijn er vijf mysterieuze
heiligen die aangeroepen worden.

Sjiieten
Onder Sjiitische Moslims is het de Hand van Fatima,
waarvan de vijf vingers de vijf heiligen uit de familie van
de Profeet voorstellen: Mohammad, Fatima, Ali, Hassan
en Hussein. Soms is de naam van Ali of van de twaalf
imams in het metaal van de hand van Fatima gegraveerd.
Hamsa’s kunnen ook een hart bevatten, een hexagram of
het woord Allah in de palm van de hand. De Sjiitische
Broederschap of de Broeders van Reinheid in het Basra
van de tiende eeuw verklaarden dat de Islam is gebaseerd

op vijf. Niet alleen vanwege de vijf zuilen, maar ook
omdat er vijf wetgevende profeten zijn: Noach, Abraham,
Mozes, Jezus en Mohammed. Iets daarvóór, of misschien
in dezelfde tijd, verdeelde de Arabische filosoof en alchemist Jabir Ibn Hayyan de wereld in substantie, materie,
vorm, tijd en ruimte.
De hand kan uitgebeeld worden met vijf gespreide vingers om kwaad af te schermen of gesloten om zegen te
geven. Er is een Arabisch gezegde: “Vijf in je ogen”. Dit
duidt op het opheffen van de rechterhand met de palm
naar voren en de vingers licht gespreid als onderdeel van
een vloek, met de bedoeling de aanvaller te verblinden.
Een waarschuwing tegen dit Arabische gebruik wordt
misschien gevonden in een tekst over Ismaël, de voorvader van Arabieren en Moslims.
Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn hand zal
tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal
ten aanschouwen van al zijn broederen wonen.
Genesis 16:12 NBG
Het symbool van de Hamsa is over de hele wereld verspreid en heeft zowel Joden als Christenen beïnvloed.
Eén van de meest prominente afbeeldingen van de
Hamsa is het beeld van een grote open hand op de Poort
van het Oordeel van het Alhambra, een Islamitisch fort
uit de veertiende eeuw in het zuiden van Spanje. In 1526,
lang na de verdrijving van de Islamitische overheersing
in Spanje, vaardigde een bisschoppelijk bestuur dat was
samengeroepen door Keizer Karel V een decreet uit, dat
de Hand van Fatima en alle amuletten met open rechterhand verbood.

Hand van Maria
Onder Christenen in het Midden-Oosten wordt de Hamsa de Hand van Maria genoemd, die beschouwd wordt
als een gelukssymbool. Het was bedoeld om vrouwen te
beschermen tegen het boze oog, de vruchtbaarheid te bevorderen, gezonde zwangerschappen, gezonde geboorten
en zog te stimuleren, en de zwakken te versterken.

Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse Joden
Onder de Joden is de Hamsa populair bij de NoordAfrikaanse en Midden-Oosterse Joden, waar het de
Hand van Mirjam, de zuster van Mozes en Aäron wordt
genoemd. In de Joodse religie symboliseert de Hamsa de
Hand van God. Veel Joden geloven dat de vijf vingers van
de Hamsa degene die hem bij zich draagt, herinneren
aan hun vijf zintuigen waarmee ze God kunnen loven.
Hamsa-handjes bevatten vaak het symbool van een oog
als talisman tegen het boze oog. Andere symbolen die
je in de Joodse Hamsa vindt, zijn een vis, de Davidster,
gebeden voor de reiziger, het Shema, de zegen over het
huis en de kleuren rood en blauw waarvan men gelooft
dat die het boze oog tegenhouden.
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De Hamsa wordt vaak gedragen als halsketting, oorhanger of armband. Je vindt hem ook aan sleutelhangers,
kandelaars, boekenleggers, versieringen in huizen en als
een amulet in kinderwagens. Behalve als bescherming tegen het boze oog, brengt het de drager of eigenaar geluk,
succes en gezondheid. Door de toegenomen interesse
voor Joodse mystiek, de Kabbala, zijn deze voorwerpen
in winkels over de hele wereld te vinden.
De vorm van de open hand wordt ook gevonden in
paleolithische grotten in Frankrijk, Spanje, Argentinië en
Australië. Er is één plaats in Algerije die de naam Grot
van de Handen heeft gekregen. De Hamsa is één van de
nationale symbolen van Algerije en staat ook in zijn embleem. De Hamsa schijnt zijn Midden-Oosterse wortels
bij de Feniciërs te hebben, waar het een beschermend
symbool was voor hun maangodin Tanit.
In de Bijbel verschijnt de hand ongeveer 1500 keer met
onder andere de betekenissen hand, zij (kant) en macht.
Iemand zijn hand aanbieden betekent oprechtheid en
bereidheid om de ander te helpen.
Jehu vervolgde zijn weg en kwam een eind verder tegenover Jonadab, de zoon van Rechab, te staan. Hij begroette
hem en zei: ‘Hebt u het goed met mij voor, zoals ik met
u?’ ‘Jazeker,’ antwoordde Jonadab, ‘geef mij uw hand.’ Jehu
reikte hem de hand en liet hem zijn wagen bestijgen. ‘Ga
met mij mee,’ zei hij, ‘dan kunt u zien hoe ik me voor de
HEER beijver.’ Zo reed Jonadab met Jehu mee.
2 Koningen 10:15,16

Hand van God
De Hand van God wordt geassocieerd met sterkte en
kracht en is een duidelijk Joods symbool.
Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw
grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is
er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als U? Deuteronomium 3:24 HSV
Het is een populair motief in de Christelijke kunst om
Gods soevereine macht te symboliseren. Jezus wordt als
heerser van het heelal geschilderd met opgeheven rechterhand, de handpalm naar buiten gericht in een gebaar
van zegen en vrede.
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat
Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op
Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:6,7 NBG

sinistra, waarvan ons woord sinister stamt. Er zijn vier
betekenissen van het Bijbels gebruik van rechts en links:
1. rechts tegenover links
2. het zijn richtingen
3. ze vertegenwoordigen sterkte en zwakte
4. ze vullen elkaar aan en vormen een geheel

Oriëntatie naar het oosten
De oude Hebreeën oriënteerden zich ten opzichte van de
plaats waar de zon opkwam. Daarom betekende rechts
zuid en links noord. De stam van Benjamin, Ben-Jamin,
Zoon van de rechter(hand) was de meest zuidelijke stam
in het huis van Jozef.
Vlucht, volk van Benjamin, vlucht uit Jeruzalem! Blaas
de ramshoorn in Tekoa, geef vuursignalen boven BetHakkerem. Onheil dreigt uit het noorden, alles stort ineen.
Jeremia 6:1
De rechterhand was vaak een symbool van kracht.
Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, uw hand,
HEER, verplettert de vijand. Exodus 15:6
God steunde een man in de strijd door aan zijn rechterzijde te gaan.
De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de
dag van zijn toorn. Psalm 110:5
Ook grijpt hij de rechterhand als symbool van uitverkiezing.
Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de
rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor
wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent –
geen poort blijft gesloten: Jesaja 45:1
Sterkte en zwakte staan tegenover geluk en ongeluk.
Het hart van een wijze is tot zijn rechterhand, maar het
hart van een dwaas is tot zijn linkerhand. Prediker 10:2
HSV
Misschien moeten we hierbij ook denken aan de gelijkenis over het Koninkrijk der Hemelen en de vijf wijze en
vijf dwaze maagden in het Nieuwe Testament (Mattheüs
25:1-13).
Heel vaak wordt met de combinatie rechts en links in de
Bijbel niet een bepaalde richting bedoeld, maar ‘overal,
in alle richtingen’.

Linkerhand onrein
Waarom wordt de rechterhand het belangrijkst geacht? In
het algemeen wordt de linkerhand onrein beschouwd. Die
is gereserveerd voor nederige taken als ons schoonmaken
op het toilet. Je vindt de lage waardering van de linkerhand ook in de Latijnse uitdrukking voor de linkerhand:
8
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… opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders,
opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar
links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk,
hij en zijn zonen, te midden van Israël. Deuteronomium
17:20 HSV

Rechter oorlel, rechterduim en rechtervoet
In Leviticus werd de rechterachterbout van het hefoffer aan de priester gegeven (Leviticus 7:32,33). Na de
wijding van Aäron en zijn zonen in de woestijn, streek
Mozes ‘wat bloed aan de rechteroorlel van Aäron, op
zijn rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet’
(Leviticus 8:23,24). Dit was een symbolische daad, die
de wijding van het hele lichaam voorstelde. De priester moet gewijde en toegewijde oren hebben, om acht
te slaan op Gods geboden. Zijn handen moeten altijd
toegewijd zijn aan Gods wil. Zijn voeten waren toegewijd
om altijd een heilige wandel te hebben. Alle omgangen
van de Hogepriester in de Tempel, als hij om het altaar
liep om het bloed te sprengen, waren rechtsom.
Alle religieuze plichten moesten normaal gesproken met
de rechterhand uitgevoerd worden. De enige uitzondering is het aanleggen van de tefilin om de linkerarm.
Dit is te danken aan het feit dat God de Thora met Zijn
rechterhand gaf.
Hij zei: De HEERE is van Sinaï gekomen, als de zon kwam
Hij uit Seïr op. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen, Hij kwam met tienduizenden heiligen, aan Zijn
rechterhand was een vurige wet voor hen. (Deuteronomium 33:2 HSV)

Zegen voor Efraïm
Jakob toonde het belang van de rechterhand bij de zegen
voor Efraïm, wiens stam de grootste zou worden, hoewel
zijn broer Manasse ouder was (Genesis 48:17-19). De
rechterhand werd opgeheven als een eed werd afgelegd
of afgenomen (Jesaja 62:8). De zegelring werd aan de
rechterhand gedragen (Jeremia 22:24).
In de Joodse mystieke literatuur is de engel Michael de
beschermer van Israël (Daniël 12:1). Zijn naam betekent
‘wie is als God’. Hij is de bewaker van het zuiden. Dit
maakt hem de engel van rechts, die genade aanbiedt. Alle
symbolen van genade (rechterkant, zilver, water enz.)
worden gevonden in de beschrijvingen van de engel Michael. Hij wordt afgeschilderd als de engel die de zielen
der rechtvaardigen voor de Almachtige brengt en hij
speelt een centrale rol bij de verlossing.

Zittend aan de rechterhand van God
Het belang van rechts vind je ook terug in het Christendom en de Islam. In het evangelie van Marcus wordt
Jezus na de hemelvaart afgeschilderd als zittend aan de
rechterhand van God (Marcus 16:19). In Galaten zien we
de rechterhand van de broederschap.
En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden
steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, ga-

ven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap,
opdat wíj naar de heidenen en zíj naar de besnedenen
zouden gaan. Galaten 2:9 HSV
In sommige Christelijke groeperingen, bijvoorbeeld bij
de Baptisten, wordt de rechterhand gereikt door leden
van de gemeente aan pasgedoopten. Laten we niet vergeten wat in het boek Openbaring staat over de boekrol
in de rechterhand van Hem die op de troon zat (Openbaring 5:1). Door de boekrol uit deze rechterhand te
nemen, wordt de verlossing ingeluid (Openbaring 5:9).
In de Koran wordt gezegd dat God op de dag van de opstanding iedereen een boek van zijn daden in de rechterhand geeft als teken van redding, of in de linkerhand als
teken van vervloeking (Koran 69:19 en 25).
We kennen de betekenis van vijf en van de hand in veel
culturen en religies. Is het slechts toeval of een samenloop van omstandigheden dat zoveel verschillende groeperingen het belang van het getal vijf en het symbool van
de hand erkennen? Achter de schepping staat de Hand
van God, de Schepper.
De goden en godinnen van alle landen zijn grotendeels
personificaties van de natuur. Zij vertegenwoordigen de
verschillende krachten van de schepping in plaats van de
Schepper: De schepping is een kosmische ervaring die
door de hele wereld gedeeld wordt. In de Bijbel is God
niet alleen de Schepper van de wereld en de heer van
alle natuurkrachten, maar ook de bron van de verborgen
wonderen van het dagelijks leven en de zichtbare wonderen van Gods Hand. We ondervinden de Hand van God
in ons leven omdat God actief deelneemt in de wereld
van de mensen en tussenbeide komt, beloont en straft
door de realiteit van de geschiedenis.

Terugkeer naar de oude wegen
Wat we in onze dagen nodig hebben, is herstel van het
Bijbels geloof en terugkeer naar wat de profeet Jeremia
de oude wegen noemt, de weg die naar het goede leidt,
zodat we voor onze ziel rust kunnen vinden van de
verwarring en het heidendom van de moderne wereld
(Jeremia 6:16). Er zijn inderdaad vijf principes die we allen in ons leven nodig hebben. Dit zijn: goedertierenheid
(genade), oordeel, rechtvaardigheid, waarheid en geloof.
HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw
trouw tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige
bergen, Uw oordelen zijn als de grote watervloed; mensen
en dieren verlost U, HEERE. Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de
toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels.
Psalm 36:6-8
☐
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Mozes leidde Moslims uit Egypte

Hamas tegen Israël: 1100 raketten per jaar

Dr. Omar Ja’ara, docent aan de Al-Najah Universiteit in
Nablus en gespecialiseerd in Israëlische betrekkingen,
zei op 15 februari voor de Fatah televisie, dat Mozes de
Moslims uit Egypte heeft geleid en dat de Exodus de
allereerste Palestijnse bevrijding door gewapende strijd
was. Dit meldde de Palestinian Media Watch.

De raketoorlog van Hamas tegen het zuiden van Israël
werd medio april 11 jaar oud, met een totaal van 12.500
raketten. Meer dan 40 mensen werden gedood, duizenden zijn gewond geraakt en de schade aan gebouwen en
de economische verliezen zijn onmeetbaar.

Dr. Omar Ja’ara verklaarde verder:
“We moeten de wereld duidelijk maken dat David in de
Hebreeuwse Bijbel niet verbonden is met David in de
Koran. Salomo in de Hebreeuwse Bijbel is niet verbonden met Salomo in de Koran en ook Saul niet, of Jozua
de zoon van Nun. Aldus Dr. Omar Ja’ara.
We hebben een groot leider, Saul, die het volk der
reuzen versloeg en Goliath versloeg. Dit is een Moslimoverwinning.
De Moslims van de kinderen Israëls trokken uit Egypte
onder leiding van Mozes en helaas ontkennen veel
onderzoekers de Exodus van dit onderdrukte volk,
dat werd bevrijd door een groot leider als Mozes de
Moslim, de gelovige leider, de grote Moslim, die werd
opgevolgd door Saul, de leider van deze Moslims bij de
bevrijding van Palestina.”
Dit was de eerste Palestijnse bevrijding door gewapende
strijd voor de bevrijding van Palestina van het Reuzenvolk onder aanvoering van Goliath. Dit is onze overtuiging en dit is onze cultuur.
☐

Sinds het begin van 2012 hebben Hamas-terroristen
vanuit Gaza Israël met 269 raketten bestookt, dat is
meer dan twee raketaanvallen per dag, volgens het
Israëlische leger.
De doorsnee media vestigen hun aandacht op Israëlische
vergeldingsacties en bombardementen op terroristische
doelen, die soms uitgevoerd worden, maar de “OsloOorlog”, ook bekend als de Tweede Intifada, wordt al
meer dan tien jaar dagelijks gevoerd. Een nieuwe generatie groeit op met de bijna dagelijkse ervaring van rennen
naar schuilkelders en de shock door explosies, waarvan
sommige geen lichamelijke schade aanrichten en andere
dodelijk zijn.
Een zegsman van het Israëlische leger wees erop dat Gaza
het gebied is, waar de regering van premier Ariel Sharon
in juni 2005 in totaal 9000 Joden uitwees en hun huizen
vernielde, als onderdeel van het afscheidingsprogramma.
Boerderijen werden overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit, die de meeste daarvan omvormde tot trainingskampen voor terroristen, terwijl het Israëlische leger zich
compleet terugtrok.
Jaren nadat de raketregen begon, sprak president Shimon
Peres zijn verbazing uit, dat Hamas het zuiden van Israël
met raketten bestookt, ondanks de Israëlische terugtrekking, die juist bedoeld was om de aanvallen vanuit Gaza
te beëindigen.

Antisemitisme in Belgische trein
Passagiers op een trein van Namen naar Brussel hoorden
op 3 mei tot hun ontsteltenis de volgende aankondiging
via de intercom:
"Welkom in de trein naar Auschwitz. De Joden worden
verzocht in Buchenwald uit te stappen.”
In de Holocaust werden meer dan 55.000 Joden in het
concentratiekamp te Buchenwald vermoord.
Een spoorwegbeambte die de aankondiging hoorde,
rende naar de ruimte waar de microfoon zich bevindt,
maar trof daar niemand meer aan. Korte tijd later bood
een volgende spoorwegbeambte zijn verontschuldiging
aan voor deze “mislukte grap”.
☐
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Tijdens de 11 jaren van raketaanvallen, is het Israëlische
leger af en toe Gaza binnengetrokken om te proberen de
aanvallen te beëindigen. De operatie Cast Lead van twee
jaar geleden bracht een korte stilte van twee maanden,
voor de raketaanvallen hervat werden.
Vanaf die tijd nam het Israëlische leger een meer defensieve houding aan en ontwikkelde het kostbare Iron
Dome anti-raketsysteem, dat zeer effectief is gebleken
in het tegenhouden van binnenkomende raketten, maar
dat meer dan 1 miljoen burgers onbeschermd laat als het
systeem weigert.
De Iron Dome heeft 56 van de 73 raketten op burgerdoelen weten te onderscheppen.
☐

Leugens over Palestijns-Israëlische strijd
door Tzvi Ben Gedalyahu
De Israëlische ambassadeur bij de VN, Ron Prosor, heeft
verscheidene leugens ontzenuwd in een open debat in de
Veiligheidsraad van de VN over de situatie in het MiddenOosten.
Nadat hij Winston Churchill citeerde in de verklaring
“tegen de tijd dat een leugen de halve wereld over is gegaan, moet de waarheid zich nog aankleden,” heeft Prosor
fabeltjes ter sprake gebracht en ontzenuwd, die in het
Midden-Oosten vruchtbare grond vinden. “Feiten blijven
vaak verborgen onder het zand. De leugens die in onze
regio bedacht worden, verspreiden zich en kunnen zelfs
tot in de VN hun weg vinden,” zo zei Prosor.
Leugen 1: “Het Israëlisch-Palestijnse conflict is het centrale conflict in het Midden-Oosten. Als je dat conflict
oplost, los je daarmee alle andere conflicten in de regio
op.” De waarheid is dat conflicten in Syrië, Yemen, Egypte,
Bahrein en veel andere delen van het Midden-Oosten
absoluut niets met Israël te maken hebben.
Het ligt voor de hand dat de oplossing van het IsraëlischPalestijnse conflict de vervolging van minderheden in
heel dit gebied en de onderdrukking van vrouwen niet zal
stoppen, of de sektarische verdeeldheid zal herstellen. De
obsessie over Israël heeft Assads tanks niet weerhouden
om hele gemeenschappen met de grond gelijk te maken.
Het heeft juist de aandacht van zijn misdaden afgeleid.
Duizenden worden in Syrië gedood, honderden in Yemen,
tientallen in Irak – en toch wordt er keer op keer gedebatteerd over de gewettigde acties van de regering van de
enige democratie in het Midden-Oosten. En de toegewijde aandacht van de meerderheid van de debatten voor
het Israëlisch-Palestijnse conflict, maand na maand na
maand… heeft het Iraanse regime niet weerhouden zijn
centrifuges te laten draaien.
Leugen 2: “Er is een humanitaire crisis in de Gazastrook.”
De ambassadeur legde uit dat zelfs het waarnemend hoofd
van het Rode Kruis en talloze internationale organisaties
duidelijk hebben verklaard dat er geen humanitaire crisis
in Gaza is.
Hij voegde hieraan toe, dat het werkelijke BNP van Gaza
in de eerste negen maanden van 2011 met meer dan 25%
is gestegen. Er is tegenwoordig geen enkel product dat
Gaza niet kan binnenkomen. En terwijl de goederen binnenvliegen, vliegen de raketten naar buiten. Dàt is de crisis
in Gaza.
Leugen drie: Nederzettingen zijn het grootste obstakel
voor vrede.

Prosor zei dat hij de mensenrechtenorganisatie van de
VN tijd kan besparen, die alweer een missie in Israël wil
uitvoeren om feiten te verzamelen in Israëlische nederzettingen. Hij zei dat de feiten al gevonden zijn. Hij doelde
daarmee op de tijd tussen 1948 en 1967, toen Egypte en
Jordanië het beheer over Judea en Samaria hadden. De
Arabische wereld deed niets, ze staken geen vinger uit om
een Palestijnse staat te creëren. En ze waren al op de vernietiging van Israël uit, toen er nog geen enkele nederzetting op de West Bank of in Gaza te vinden was.
Prosor gaf de schuld aan de eis van de Arabische wereld
op het ‘recht van terugkeer’ en de Palestijnse weigering
om Israëls bestaansrecht als Staat voor het Joodse volk te
erkennen.
Hij zei dat claims dat Israël Jeruzalem tot een Joodse stad
wil maken, beschuldigingen zijn die ongeveer 3.000 jaar
te laat komen. Prosor zei ook dat de Arabische bevolking
in Jeruzalem vanaf 1967 is toegenomen van 26% tot 35%,
terwijl Israël beschuldigd wordt van het uitvoeren van
etnische zuiveringen.
Leugen 4: Nog een leugen die de Veiligheidsraad in
de afgelopen 64 jaar over het hoofd heeft gezien, is het
verzwegen verhaal, eigenlijk 850.000 verzwegen verhalen,
van Joden die uit hun huizen in Arabische landen zijn
verdreven.
Het ging om levendige gemeenschappen die van 2.500
jaar terug dateren, maar die uitgewist zijn. Eeuwenoude
familiebedrijven en eigendommen werden geconfisqueerd.
Joodse wijken werden vernietigd. Pogroms beroofden en
vernielden synagogen, begraafplaatsen werden ontwijd en
duizenden vonden de dood.
Met de bladzijden die de VN over Palestijnse vluchtelingen heeft geschreven, kun je voetbalstadions vullen, maar
ze hebben geen druppel inkt besteed aan deze Joodse
vluchtelingen.
Hij vertelde de Veiligheidsraad dat hij de grofste leugen
voor het laatst heeft bewaard: de leugen dat vrede tussen
Israëli’s en Palestijnen op de een of andere manier bereikt
kan worden zonder directe onderhandelingen. De geschiedenis heeft aangetoond dat vrede en onderhandelingen
onafscheidelijk zijn.
De Palestijnse leiders komen iedere keer met nieuwe
voorwaarden vooraf, voordat ze met Israël willen praten.
Ze zijn overal te vinden, behalve aan de onderhandelingstafel.
☐
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