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Moei l ijke t ijd
voor

Lieve vrienden,
We hebben onze Hoge Feesten beëindigd en over een
paar dagen gaan we het Loofhuttenfeest vieren.
Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die
tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar
heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning,
de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te
vieren. (Zacharia 14:16)
Elke dag zie ik honderden pelgrims naar Sion komen,
naar het thuisland van ons geloof, om de Heer te aanbidden. Dit is een uur van herstel, een profetisch uur.
Ik ben Hem dankbaar dat Hij ons heeft geroepen in
deze grote generatie.
Ik zie uit naar onze Study Tour, want we hebben dit
jaar heel veel studenten uit vele landen, die zullen
komen om het Volk van het Land tot zegen te zijn,
juist nu.
Er wordt elke dag hard gewerkt in ons Centrum, dat
in heel Israël bekendheid geniet, maar ook in veel andere landen. Ze komen van de vier hoeken der aarde
om ons Centrum te bezoeken. We delen de zegeningen
van het Woord met hen, we geven de Heilige Schrift
aan hen die uit de volken komen.
Er zijn veel vluchtelingen uit Afrika en andere landen.
Israël is het Land van Melk en Honing geworden voor
mensen die werk zoeken. Israël helpt ook honderden
Syriërs die gewond zijn in de burgeroorlog. In Syrië
hebben meer dan honderdduizend mensen het leven
verloren.

Sh lomo Hi z a k
Ik ben dankbaar dat de
visie van mijn leven en
het werk van het Centrum een bron van zegen
n
en troost is geworden.
Ik doel hier op de vele
activiteiten waarbij het
Centrum is betrokken. Israël publiceert
niet altijd alles wat we
doen. Ik verwijs naar
de woorden van onze
Joodse wijzen:

Shlomo Hizak
“Zeg weinig, maar doe
veel” (Pirke Avot 1:15, Spreuken der Vaderen)
“En iedereen die een dienst verleent aan de gemeenschap, moet dit in het belang van de Hemel doen.” (Pirke
Avot 2:2)
“Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet
weten wat uw rechter doet.” (Mattheüs 6:3)
Ik schrijf u deze brief vóór mijn medische behandeling.
Het is een moeilijke tijd in mijn leven, maar ik vertrouw
op al Zijn zegeningen, gesterkt en gedragen door uw
gebeden.
Ik hoop iets van u te horen.
De uwe om Sions wil,
Shlomo Hizak
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Ik ben weer aan het werk
door

Sh lomo Hi z a k
ik de Heilige Schrift aan één van de
verpleegkundigen. Ze was zo dankbaar, dat ze me een mooie bedankbrief schreef.

Jeruzalem, 4 oktober 2013
Geliefde vrienden,
Shalom en zegen worden u toegewenst uit Jeruzalem!

Shllomo Hizak
“Dit boek, de Bijbel die u mij hebt
gegeven, waardeer ik zeer.” Geloof
komt door het Woord. Ik houd ervan om de zegen te
verspreiden.

Groot is de HERE en hoog te loven
in de stad van onze God zijn heilige berg.
Schoon door zijn verhevenheid,
een vreugde voor de ganse aarde
is de berg Sion, ver in het noorden,
de stad van de grote Koning.
(Psalm 48:1-2)

Ik heb veel werk in het Centrum. Ik verwacht bijna 200
mensen die zich hebben opgegeven voor het seminar
in november. Ik wil de visie van mijn hart volgen, zoals
onze wijzen hebben gezegd:

We hebben een fantastische Heer, en onze hoop is op
Hem gericht. Hij is de Heilige van Israël, de rots van
onze verlossing.
Ik ben in Jeruzalem teruggekeerd en ik ben weer aan het
werk op het Centrum met alle activiteiten. De Almachtige heeft me geholpen en dankzij al uw gebeden heeft Hij
het onmogelijke mogelijk gemaakt. Ik heb de complete
behandeling ondergaan, die ik nodig had. Dank zij Hem.
Ik heb nog nabehandeling nodig, waarschijnlijk in een
ziekenhuis in Jeruzalem.
Drie keer ben ik in slaap gebracht en ervoer ik zo’n wonderlijke geestelijke zegen. Ik wil die met u allen delen,
die mij hebt geholpen en die ik heb ontmoet. Ik kon het
Woord, het Psalmboek zo vredig lezen. Uiteindelijk gaf

“En zij die dienst verlenen aan de gemeenschap, moeten
dat doen omwille van de Hemel.” Alles wat wij doen,
doen we omwille van Zijn Heilige Naam.
We hebben een grote beloning in het vooruitzicht. U
hebt mij geholpen, U hebt het mogelijk gemaakt. Samen
zijn we Israël en veel andere landen ten zegen geweest.
Ik word elke dag zo bemoedigd door de hartelijke brieven, de steun en de gebeden. Moge onze samenwerking
voortduren ten zegen van Sion.
De Uwe,
Shlomo Hizak

C on ferent ie i n Du it sla nd
Zo de Here wil, houden wij van 6-9 maart 2014 een conferentie in Zavelstein, Duitsland. Ik verheug me op een
gezegende tijd met vrienden, die van de vier hoeken der
aarde komen.

Daniel Gwertzman komt met mij uit Jeruzalem. Hij is
ook met mij naar Rusland en Ghana gereisd.
Het thema van de conferentie is:

Israël, onze gemeenschappelijke bestemming
Dominee Stanislav Pavlov werkt nauw met mij en het
AMI-Centrum samen. Hij komt met zijn team uit Rusland voor onze conferentie. Ze hebben hun steun voor
het Joodse volk en het land Israël toegezegd.

Komt u ook? Vul het aanmeldingsformulier in, dat op
www.bijbelcentrum.org verkrijgbaar is.
Om Sions wil,

Dominee Paapa Ellington uit Ghana is een goede vriend
van mij en het Centrum. Hij zal ook spreken.
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Shlomo Hizak

Het horen van
Gods zachte stem
door Daniel Gwertzman

Zo is dan het geloof uit het horen,
en het horen door het woord van Christus.
(Romeinen 10:17)
We leven in een wereld met constante veranderingen en
opschudding met stormen die bergen doen splijten, er
zijn aardbevingen en branden, maar in dit alles wordt
de Heer niet gevonden. Dit is een tijd van valse profeten – hun profetieën vullen de ziel van de mens niet. We
leven in een eeuw waarin mensen hun kennis in vreemde
gebieden zoeken, terwijl alle wijsheid vervat is in het
Woord van God.
Het allerbelangrijkste is het luisteren naar God en onze
oren en ons hart openstellen voor Zijn Woord. Hiervoor
moet je je oor neigen en bereid zijn om het Woord te ontvangen. Leven in deze wereld betekent
tot God komen en dat vernieuwt onze
Men zegt
ziel en geeft ons rust.

Men zegt dat er een Arabische Lente is, die vrede,
democratie en economische vooruitgang zal brengen,
maar in werkelijkheid is er oorlog, burgerlijke onrust en
economische achteruitgang. In plaats van een heldere
tijd van vooruitgang en ontwikkeling zien we radicale
en religieuze vervolging en geweld. Christenen, Koerden
en andere etnische minderheden liggen onder vuur van
Islamitische extremisten, die kerken in brand steken,
mensen kidnappen en vermoorden, waaronder buitenlandse toeristen.
De tijd waarin wij leven, met de morele verwarring die
nu regeert, is door de profeten voorzien.

Wee hun die het kwade goed noemen en het
goede kwaad; die duisternis voorstellen als
licht en licht als duisternis; die
bitter doen doorgaan voor zoet
dat er een
en zoet voor bitter.

Arabische lente is...
(Jesaja 5:20)
Neigt uw oor en komt tot Mij;
Christenen en Koerden
We vinden dezelfde gedachte in het
hoort, opdat uw ziel leve; Ik
liggen onder vuur
Nieuwe Testament:
zal met u een eeuwig verbond
van Islamitische
sluiten: de betrouwbare genadeextremisten, die kerken … en het licht schijnt in de
bewijzen van David.
duisternis en de duisternis
in brand steken,
(Jesaja 55:3)
heeft het niet gegrepen.
mensen kidnappen en
Dezelfde gedachte vinden we in Mat(Johannes 1:5)
vermoorden.
theüs:

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast
zijt, en Ik zal u rust geven;

Ultraorthodoxe Joden verwijzen naar
deze wereld als een wereld van leugens en naar de komende wereld als een wereld van waarheid. We vinden
deze gedacht ook in het Nieuwe Testament.

(Mattheüs 11:28)
In de seculiere wereld, die zijn waarden steeds meer
buiten de Bijbel zoekt, bestaat geen goed en fout in de
traditionele betekenis, maar alleen van de situatie afhankelijke ethiek. De Tien Geboden zijn vergeten of ze
worden genegeerd. Ze roepen “vrede” maar er is geen
vrede.

Want nu zien wij nog door een spiegel, in
raadselen, doch straks van aangezicht tot
aangezicht.
(1 Corinthe 13:12)
Het horen van de goddelijke boodschap in deze tijd van
verwarring vereist het vermogen om te luisteren naar het
Woord en zich af te scheiden van dingen die geestelijke
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dood voor de ziel veroorzaken. Door naar Gods Woord
te luisteren bereiden we ons voor om de wil van God te
doen. Dit gold ook voor hen die naar Mozes luisterden
en ook voor hen die het onderwijs van Jezus hoorden.
Onderwijs was niet slechts het najagen van kennis, het
was geleidelijk doordringen van de ethische geboden die
naar blijdschap en een goed karakter leiden.

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,
gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit,
wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Als we deze afleidingen, die ons verhinderen het Woord
van God te horen, willen overwinnen, moeten we
erkennen dat God een God van waarheid is en dat alle
moeilijkheden die onze weg blokkeren het gevolg zijn
van geestelijke duisterheid.

… zodat wie zich in den lande zegent, zich
zal zegenen in de God der waarheid, en wie
in den lande zweert, zal zweren bij de God
der waarheid; want de vroegere benauwdheden zijn vergeten, ja, zijn verborgen voor
mijn ogen.
(Jesaja 65:16)

(Deuteronomium 6:6,7)
We vinden dezelfde gedachte in het Nieuwe Testament.
Het voortdurende concurrerende lawaai dat het Woord
van God overstemt, staat deze pogingen in de weg. Het
komt in de vorm van een niet-aflatende stroom telefoongesprekken, e-mails, sms en WhatsApp en andere berichten die wedijveren om iemands aandacht en daarmee
verhinderen dat men in staat is zich te richten op wat
echt belangrijk is.
Dit leidt tot zeer korte concentratietijden omdat men
gewend is aan korte citaten en de sms-stijl van communiceren. Hierdoor heeft men weinig geduld voor een
lange en betekenisvolle conversatie. Het venijn zit in de
staart en in de overvloed aan informatie vinden we het
steeds moeilijker om alle afleidingen eruit te fi lteren,
zodat we de stem kunnen horen die het belangrijkst is in
ons leven, het Woord van God. We slagen er niet in om
naar Gods stem te luisteren.

… want wij hebben niet te worstelen tegen
bloed en vlees, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers
dezer duisternis, tegen de boze geesten in de
hemelse gewesten.
(Efeze 6:12)

God is geest en wie Hem aanbidden, moeten
aanbidden in geest en in waarheid.
(Johannes 4:24)
Wie de geest van God heeft, heeft ware vrijheid en vrede.

Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen;
Gij zult mij vervullen met verheuging voor
uw aangezicht.
(Handelingen 2:28)
Koning Hizkia werd tijdens zijn leven geconfronteerd
met verscheidene moeilijkheden, die lijken op de situaties in onze tijd, maar hij vertrouwde op de Heer en
hoorde Zijn zachte stem.

… en Hizkia bad voor het aangezicht des
HEREN en zeide: HERE, God van Israël, die
op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God
over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de
hemel en de aarde gemaakt.
(2 Koningen 19:15)

Als het gaat om de Heer en de redding en de tekenen der
tijden, die aangeven dat het snel werkelijkheid wordt,
wordt de aandacht van de mensen afgeleid, waardoor
ze de zegen en geestelijke verheffing missen. We zien dit
ook in de tijd van de Exodus, toen het volk wanhoopte
als gevolg van hun slavernij, hoewel ze eigenlijk de beloften van God geloofden.

Toen sprak Mozes aldus tot de Israëlieten,
maar zij luisterden niet naar Mozes uit ongeduld en wegens de harde slavernij.
(Exodus 6:8)

4
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Dezelfde gedachte vinden we in het boek Openbaring: in
God is de overwinning en een eeuwigdurend verbond.

… en hij zeide met luider stem:
Vreest God en geeft Hem eer, want de ure
van zijn oordeel is gekomen,
en aanbidt Hem,
die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
(Openbaring 14:7) 

Goud van de tempelberg
Antieke gouden schat uit de zesde eeuw ontdekt in Jeruzalem
De schat bestaat uit een gouden medaillon van 10 cm
doorsnede aan een gouden ketting plus nog een aantal
gouden munten. De schat werd ontdekt in een Byzantijns
bouwwerk 50 meter ten zuiden van de Tempelberg, buiten
de zuidelijke muren van de Oude Stad Jeruzalem. Eilat
Mazar en haar team verwachten zoiets maar eens in hun
leven mee te maken. De schat stamt uit de zesde eeuw.
De medewerkers dachten dat ze een paar koperen oorringen opgroeven – moderne, want ze
glommen zo mooi. Toen ze verder groeven, von-den ze gouden munten. Daarna kwam plotseling het gouden medaillon te voorschijn.
Mazar staat niet hoog aangeschreven bij sommige Israëlische archeologen, omdat ze zich
laat leiden door de Bijbel. Haar uitspraak is: “Dee
Bijbel is de belangrijkste historische bron.”

Op zoek naar Salomo
In april 2013 begon Mazar aan de laatste fase van haar
opgravingen bij de Ofel, in de hoop om meer bewijs te
vinden uit de periode van de Tempel van Salomo. Het
belangrijkste vond zij de periode van Koning David en
Koning Salomo, uit de 10e eeuw v.Chr. in Jeruzalem.
Mazar denkt dat de opgegraven goudschat naar Jeruzalem is gevoerd door Joden uit het buitenland, die van de

Perzen toestemming hadden gekregen om zich daar te
vestigen. De Perzen veroverden Jeruzalem in het jaar 614.
Voor die tijd was het honderden jaren voor Joden verboden zich in Jeruzalem te vestigen. De gouden munten
kunnen bestemd zijn geweest om land te kopen, synagogen te bouwen en misschien zelfs een tempel te bouwen.
Maar
Ma de Perzen verloren de macht en de Christenen
ten verbanden de Joden uit de stad. Misschien
hebben
hebb de Joden de schat verborgen voor ze moesten
te vluchten, in de hoop dat ze bij terugkeer de
schat konden opgraven.
Veertien eeuwen nadat Joden hun kostbare
schat begroeven en vluchtten voor de vervolging door Christenen, ontdekten jonge Joden
uit
u Israël en christenen uit verschillende landen
samen
sam met een ervaren archeoloog uit Jeruzalem
deze geschiedenis. De zevenarmige menorah, die voor
de heilige Tempel was vervaardigd en die op de boog van
Titus in Rome staat afgebeeld als symbool van de Joden
die in de verstrooiing gingen, is nu het officiële symbool
van de staat Israël.
Dit lijkt een vervulling van Jesaja 56:7
… hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun
vreugde bereiden in mijn bedehuis… want mijn huis zal
een bedehuis heten voor alle volken. 

Israël zonder contant geld?
Wordt
ordt Israël de eerste samenleving zonder contant geld?
De regering heeft medio september toestemming gegeven om een comité op te richten dat moet onderzoeken
hoe contant geld uit de Israëlische economie verbannen
kan worden. Op die manier moet het de burgers onmogelijk gemaakt worden om te frauderen bij hun belastingaangifte. Contant geld wordt makkelijk overdragen
van de één naar de ander, zonder dat de belastinginspecteur er weet van heeft. Bij elektronische transacties lukt
dat niet. Bij elektronisch bankieren weet de bank precies
hoeveel er ingelegd en opgenomen wordt. Ook betalingen per credit card zijn precies bekend.
Een belastinginspecteur kan wel vermoeden dat iemand
boven zijn stand leeft, maar als hij contante aankopen doen,
is dat vaak moeilijk te bewijzen. In een maatschappij zonder

traceren.
contant geld zijn alle inkomsten en uitgaven te traceren
Een mogelijke truc om toch met contant geld te werken, is
het handelen in dollars of euro’s. Hoewel er nog lang zal
worden nagedacht over voor- en nadelen, is het een teken
aan de wand dat er over wordt nagedacht. Wie denkt er in
dit verband niet aan de tekst uit Openbaring 13:17.
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de
rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie
het merkteken, de naam van het beest, of het getal van
zijn naam heeft.
Of deze tekst ook maar iets met dit voorstel te maken
heeft? De tijd zal het leren. 
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Yad Vashem eert de
eerste Egyptenaar
Yad Vashem eert de eerste Egyptenaar als “Rechtvaardige uit de Volken”
Voor het eerst in de geschiedenis heeft het Holocaust Herdenkings Centrum Yad Vashem een Egyptisch staatsburger als “Rechtvaardige uit de Volken” erkend. Het betreft
dr. Mohamed Helmy, die met gevaar voor eigen leven
Joden heeft geholpen tijdens de Holocaust. Helmy is in
1901 geboren in Khartoum, uit Egyptische ouders. In 1922
ging hij naar Duitsland om in Berlijn medicijnen te studeren. Na afronding van zijn studie werkte hij bij het Robert
Koch Instituut in Berlijn, waar hij in 1937 werd ontslagen,
omdat hij niet van het “Arische ras” was. Om die reden
mocht hij niet in de volksgezondheid werken. Hij mocht
ook niet met zijn Duitse verloofde trouwen.
In 1939 werd hij samen met andere Egyptische staatsburgers gearresteerd, maar een jaar later vrijgelaten vanwege
problemen met zijn gezondheid.
Ondanks zijn problemen met het regime, sprak Helmy
zich uit tegen de politiek van de Nazi’s en ondanks het
grote gevaar riskeerde hij zijn leven door zijn Joodse
vrienden te helpen. Toen de deportatie van Joden uit
Berlijn begon en een 21-jarige vriendin van de familie,
Anna Boros, een schuilplaats nodig had, bracht hij haar
naar zijn hut in de buurt van Berlijn, waar zij tot het eind
van de oorlog ondergedoken bleef.
In tijden van gevaar, als hij door de politie ondervraagd
werd, regelde Helmy een andere schuilplaats voor haar.

Vanaf 10 maart 1942 tot aan het eind van de oorlog leefde
Anna Boros afgesloten van de buitenwereld. De Gestapo
wist dat dr. Helmy de familie-arts was en dat hij een hut in
het bos had. Als hij ondervraagd moest worden, bracht hij
Anna eerst naar vrienden als zijn “nicht uit Dresden”. Als
het gevaar geweken was, ging ze terug naar haar hut. Dr.
Helmy deed alles voor haar uit goedheid en Anna zal hem
naar eigen zeggen “voor eeuwig” dankbaar zijn.
Helmy hielp ook de moeder, stiefvader en grootmoeder van
Anna. Hij zorgde voor hen en verleende medische zorg. Het
werd echt gevaarlijk, toen deze familie werd opgepakt in
1944 en bij het verhoor toegaf dat Helmy hen had geholpen
en dat hij Anna op een schuilplaats verborgen hield. Helmy
bracht Anna onmiddellijk naar een ander adres en dankzij
zijn vindingrijkheid wist hij represailles te voorkomen: hij
toonde de politie een brief van Anna, waarin ze schreef dat
ze bij haar tante in Dessau logeerde.
Dr. Helmy bleef in Berlijn wonen, waar hij uiteindelijk
met zijn verloofde trouwde. Hij stierf in 1982.
Op 18 maart dit jaar, erkende Yad Vashem dr. Mohamed
Helmy als Rechtvaardige uit de Volken. Het certificaat
en de medaille die hierbij horen, blijven in Yad Vashem
tot zijn naaste familie gevonden is, aan wie ze overhandigd zullen worden. 

Holocaust ' laakbare' misdaad
De nieuwe president van Iran, Hassan Rouhani, heeft
op 24 september 2013 toegegeven dat de Holocaust heeft
plaats gevonden. Dit staat in schril contrast met uitspraken van zijn voorganger Mahmoud Ahmadinejad, die
beweerde dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden.
Volgens Rouhani begingen de Nazi’s een laakbaar vergrijp tegen het Joodse volk. Hij voegde eraan toe: “Ik ben
geen historicus en als het om de omvang van de Holocaust gaat, is dat een vraag die de historici moeten beantwoorden, maar in het algemeen vind ik dat elk vergrijp
in de geschiedenis tegen de menselijkheid, inclusief de
misdaad die de Nazi’s tegen de Joden begingen, laakbaar
en verwerpelijk is.”
6
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Ahmadinejad heeft ooit in een interview gezegd dat de
Holocaust een kolonialistisch plan was, dat het gevolg
was van een leugen die Israël uitbuit om de Palestijnen
van de PA te onderdrukken. In dat interview beweerde
hij dat de Joden nooit in dit land geregeerd hadden. Zij
verzonnen een verhaal met de naam Holocaust en de Palestijnen betalen daar de prijs voor. Aldus Ahmadinejad.
Bij een andere gelegenheid zei Ahmadinejad dat de Holocaust sterk overdreven werd om een excuus te creëren
om een oorlog te beginnen. Vóór hij zijn presidentschap
beëindigde, pochte Ahmadinejad dat de ontkenning van
de Holocaust zijn meest glorieuze moment was. 

Gevaarlijk experiment
voor vrouwelijke soldaten
De gemengde gevechtseenheden van de IDF veroorzaken volgens kolonel Raz Sagi blijvende schade aan veel
vrouwelijke Israëlische soldaten. Kol. Sagi houdt toezicht
op een sterk IDF.
Tientallen jonge vrouwen zijn ondervraagd en ze klaagden allemaal over blessures die waren opgelopen tijdens
de uitvoering van de dienst in de gevechtseenheden,
waardoor een normaal leven voor hen onmogelijk was
geworden. Volgens Kol. Sagi voert de IDF een gevaarlijk experiment uit met deze meisjes, uit naam van het
feminisme.
De meest voorkomende blessures zijn heupfracturen,
hernia en verzakking van de baarmoeder. Dienst in de
strijdmacht breekt hen, volgens Kol. Sagi.

is van mening dat het doel moet zijn om de IDF sterk
te houden en te verzekeren dat de slagkracht het voornaamste doel blijft.
“Ik probeer de ruggengraat van de IDF te beschermen
tegen bizarre beslissingen die niets met de staatsveiligheid te maken hebben” verklaarde hij.
“Het idee dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn in
de militaire dienst is een absurditeit die in elk leger ter
wereld al lang is bewezen. Zo is de evolutie nu eenmaal,
daar kun je geen verandering in brengen.” Aldus Sagi.
Een zegsman van de IDF heeft bevestigd dat er ooit sprake is geweest van verwondingen bij vrouwelijke soldaten
tijdens de opleiding en de uitvoering van de dienstplicht.
Hij voegde hieraan toe:
“De IDF integreert soldaten uit alle lagen van
de maatschappij en deze
integratie is één van de
basisprincipes van het
volksleger. Vrouwen zijn
geïntegreerd in de IDF
op verschillende posities
en in overeenstemming
met de behoeften van
het leger en hun persoonlijke en beroepsmatige bekwaamheden.

De IDF heeft de fysieke
eisen voor vrouwelijke
soldaten verminderd om
het mogelijk te maken
dat ze meedoen in de
strijdmacht, maar toch
ondervindt 12% schade,
tegenover 0% van de
mannelijke soldaten in
dezelfde strijd. Bij de soldaten met fysieke schade
behoren ook vrouwelijke
atleten.
Kol. Sagi heeft dit probleem al eerder aangekaart. Hij daagt de IDF
uit om de cijfers openbaar te maken. Hij eist
dat de IDF verplicht wordt openbaar te maken hoeveel
procent van de vrouwelijk soldaten levenslange kwetsuren oplopen, vergeleken met de mannelijke soldaten
bij dezelfde gevechtshandelingen. Als dit gepubliceerd
wordt, verwacht hij dat er publiek protest zal komen
en dat er een commissie van onderzoek ingesteld zal
worden.
Er worden momenteel ook besprekingen gevoerd over
een soort Wet Gelijke Behandeling, die zich buigt over
dienstplicht voor Hareidi (ultraorthodoxen). Kol. Sagi

In voorbije jaren zijn uitgebreide inspanningen
gedaan om de fysieke
eisen voor vrouwelijke
soldaten bij gevechtshandelingen aan te passen. Ze kregen aangepaste voeding en bepakking. Deze maatregelen leverden een grote
teruggang in verwondingen op onder de vrouwelijke
soldaten.
De IDF blijft de verwondingen monitoren en indien
nodig worden er aanpassingen doorgevoerd. De beschuldigingen van de heer Sagi missen elke basis en zijn
misleidend.” Aldus een woordvoerder van het IDF. 
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We zijn hier... en we blijven hier!
Dit zei Premier Bin
Binyamin
amin Netanyahu
Netan ah op 6 oktober op
de wekelijkse kabinetsvergadering in reactie op de terreuraanslag de avond daarvoor, waarbij het negenjarige
meisje Noam Glick van dichtbij werd beschoten.
De Israëlische regering neemt deze terroristische aanslag in Psagot hoog op. De regering is ontstemd dat de
veiligheids- en verdedigingsmaatregelen dit niet hebben
kunnen voorkomen, hoewel dit jaar het rustigste van de
afgelopen tien jaar is, wat aanslagen betreft. Desondanks
zijn er de laatste tijd weer meer aanslagen en zo lang het
ophitsen via de media voortduurt, kan de Palestijnse
Autoriteit de verantwoordelijkheid voor deze gebeurtenissen niet van zich afschuiven.
Netanyahu benadrukte dat de aanstokers en moordenaren hun zin niet zullen krijgen, want “we zijn hier en we
blijven hier!”
Het meisje, Noam, speelde voor het huis, toen ze door
een kogel in haar nek werd getroffen. Ze ligt in het
ziekenhuis, ze is geopereerd en men hoopt op volledig
herstel. Yisrael, de vader van Noam, verklaarde dat haar
gegil de rest van het gezin heeft gered. Het ergste wat
ons kon overkomen, was als de terrorist het huis was binnengedrongen.
Militairen van de IDF hebben de hele nacht naar terroristen gezocht, maar niemand gevonden. De zoektocht
duurt voort. De militairen hebben wel een gat in het
veiligheidshek ontdekt en een zelfgemaakt wapen waarmee de aanslag gepleegd kan zijn. Als je dit bericht leest,
vraag je je af welke bedreiging een negenjarig meisje
voor deze Palestijnen kan vormen.
Netanyahu verbindt de Palestijnse leiders met Nazi’s. In
een openhartige toespraak op de Bar Ilan Universiteit
wees premier Binyamin Netanyahu op een sterke band
tussen de Palestijnse nationale beweging en het regiem
van Nazi Duitsland.
Hoewel de retoriek van de Arabieren over de “gebieden”
en de “nederzettingen” gaat, vormen die niet het hart
van het conflict tussen Joden en Arabieren. Het conflict
stamt van de historische weigering van de Arabieren om
een Joodse staat te accepteren.
Netanyahu toonde aan, dat de opperste leider van de
Palestijnse Arabieren in de eerste helft van de twintigste
eeuw, Moefti Hajj Amin al-Hoesseini, actief betrokken
was bij het aanmoedigen van Adolf Hitler en zijn trawanten bij het uitroeien van het Joodse volk.
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Joods-Palestijnse
ict begon volgens
Het Joods
Palestijnse confl
conflict
olgens de premier
in 1921, toen Arabieren Beit Haolim in Jaffa aanvielen.
Daar woonden nieuwe immigranten. Ze vermoordden
verscheidene Joden, waaronder de beroemde schrijver
Yosef Haim Brenner.
“Mijn eigen grootvader was
in Jaffo aan land gegaan en
woonde een jaar eerder in
het zelfde huis. Deze aanval
was niet tegen de “gebieden”
gericht en ook niet tegen
“nederzettingen”,, maar
tegen de immigratie van
Joden in het land Israël.”
De premier somde de Arabische pogroms tegen de Joden
op. In 1929 werd de Joodse gemeenschap in Hebron met
eindeloze wreedheid verdreven. Dit herhaalde zich later
in 1936-39. In 1947 weigerden de Arabieren het verdelingsplan dat Joden een eigen staat gaf, te accepteren.
In 1967 trokken de Arabische landen een wurggreep
rondom Israël, maar toen was er ook geen sprake van
“gebieden” en er was geen bezetting. Behalve als je Tel
Aviv en Jaffa bezet wilt noemen.
Netanyahu vertelde dat regeringsvertegenwoordigers van
Iran onlangs het verhaal rondstrooiden over de misdaden van de Nazi’s, waarna ze zeiden dat we niet moeten
toestaan dat de Joden het Nazi-onderwerp gebruiken om
misdaden tegen de Palestijnen te begaan.
Met talrijke historische bronnen die aantonen dat de
Moefti één van de initiatiefnemers van de Holocaust van
de Europese Joden was, en dat hij de leiders van de Nazi’s
voortdurend aanspoorde om de Joden uit te roeien, toonde Netanyahu aan dat de historische waarheid precies
tegengesteld is aan de beweringen van Iran. De Moeft i
heeft zelfs samen met Adolf Eichmann de gaskamers in
Auschwitz bezocht.
“Toch is deze Moefti nog steeds een hooggeacht figuur
in de Palestijnse nationale beweging. Dit is het zaad dat
uitgeroeid moet worden. De basis van het conflict is de
grote weerstand onder de harde kern van de Palestijnen
tegen het recht van het Joodse volk om een eigen staat in
Israël te hebben.” Aldus Netanyahu.
Dit recht op een eigen staat is iets wat de Palestijnse onderhandelaars niet willen toegeven. Volgens Netanyahu
kunnen de onderhandelingen alleen slagen als Israëls
recht op een eigen staat erkend wordt. 

