
 - 1 - 3e editie 

De Terugkeer van Gods Volk naar Israël 
 
Hfst. 1  –  De mislukte poging om de Tempel te herbouwen 
Hfst. 2  –  Allenby liet de wateren van de Nijl Jeruzalem binnenstromen 
Hfst. 3  –  De absolute noodzaak van een Nationaal Tehuis 
Hfst. 4  –  Vervolging gaf kritisch gewicht aan de terugkeer naar Huis 
Hfst. 5  –  Een nieuwe staat ziet het licht 
Hfst. 6  –  1840 markeert de dageraad van de Messiaanse Eeuw 
Hfst. 7  –  De Kerk in plaats van Israël? 
Hfst. 8  –  Vrede is het enige dat nog ontbreekt… 
Hfst. 9  –  De uitzetting uit de Gazastrook 
 
Appendix 1 Het antisemitisme behoort nog niet tot het verleden 
Appendix 2 De Damascus Affaire 
Appendix 3 Alkalai en zijn profetisch visioen over de uitredding van Israël 
Appendix 4 Churchills getuigenverhoor voor de Peel Commissie ter bepaling 
 van detoekomst van het Brits Mandaat over Palestina 
Appendix 5 De Vijgenboom – Symbool van Israël 
Appendix 6 God doet wonderen in Israël 

 

 

 
 



 - 2 - 3e editie 

Door Hubert Luns   

De Terugkeer van Gods Volk naar Israël  
— Een Historisch Perspectief — 

 

 
Dit is in onze dagen het verhaal van de terugkeer uit de galuth (verbanning) van 

het Joodse volk naar het land hunner Vaderen, wat in 1948 de Staat Israël zou wor-
den. Toen, op de 14e mei, onderhevig aan grote emotie, kondigde Ben-Gurion in 
het Tel Aviv Museum Israëls onafhankelijkheid aan: “Eretz Yisrael (zei hij) is de 
geboorteplaats van het Joodse volk. Hier werd hun geestelijke, religieuze en politieke 
identiteit bepaald. Hier bereikten zij voor het eerst een volkseenheid, creëerden zij cultu-
rele waarden van een nationale en universele betekenis en gaven zij de wereld het boek 
der boeken.” In het wonder van Israëls bestaan komt Gods ingrijpen aan het licht. 
Daarin valt op een heel speciale manier de geschiedenis en de openbaring samen zoals 
geen ander land dat kent. Het bestaan van het volk van Israël is een voortdurende 
vingerwijzing naar Gods bemoeienis met de wereldgeschiedenis. 

Dit artikel is het verhaal van Gods onzichtbare interventie in de omzwermingen 
van de mensheid, waarvan Israël een zinnebeeld is. In dit verband wil ik uw aandacht 
vestigen op de parabel van de vijgeboom dat Gods uitverkoren volk symboliseert. Het 
bloeien van de vijgenboom vertegenwoordigt in de Schrift het herstel van het volk 
van Israël in het land van hun vaderen. Zoals Lukas 21 duidelijk aangeeft zullen alle 
volkeren op aarde in de loop van een generatie, dus ongeveer zeventig jaren, hun 
bevrijding meemaken als dan het Teken van de zoon van de mens aan de hemel ver-
schijnt, wat ook het teken is van het dan komende Vrederijk. 

Nu dat wij getuige zijn van de letterlijke uitwerking van Israëls terugkeer naar 
hun erfgoed waarin door God werd voorzien, zullen we in de gelegenheid zijn om ook 
getuige te zijn van een terugkeer naar hun geestelijk erfgoed. De Heilige Schrift is 
duizenden jaren bedekt geweest als met een bedorven ondoordringbare korst, wat 
verklaart waarom een aantal essentiële waarheden aan de aandacht van de Christe-
nen alsook hun Joodse broeders is ontsnapt. Ja, ook van de Christenen. Het is de 
Souffleur die ze hiervoor de weg zal wijzen. 
  

1 – De mislukte poging om de Tempel te herbouwen 

Laat mij aanvangen met het opmerkelijke verslag van de mislukte poging in de vierde 
eeuw om de Tempel de herbouwen, dat zich onder het bewind van de Romeinse Keizer 
Julianus Apostata (361-63) voordeed, wat ons via “De Kerkgeschiedenis” van Rufinus 
van Aquileia (ca 345-410) ter ore is gekomen, hier vertaald vanuit de Engelse versie 
van Philip Amidon S.J. (in 10:38-40). Deze sensationele mislukking tot wederopbouw 
plaatst hetgeen zich nu afspeelt in breder verband:1) 

                                                
1) Het eigenmachtig handelen van Gods uitverkoren volk druist in tegen het Verbond, 
waar een opmerkelijk voorbeeld van is te vinden in het boek Jasher hoofdstuk 75, 
waarin we lezen dat in het 180e jaar nadat de Israëlieten naar Egypte trokken een leger 
van 30.000 man van de stam Efraïm naar het land van Canaän trok om dat in bezit 
te nemen. Ze verliezen een slag in de vallei van Gath waarin bijna alle Efraïmitische 
soldaten om het leven komen. Dit kwaad geschiedde wegens de Heer, want de 
mannen hadden Gods woord overtreden door uit Egypte te gaan voordat de door God 
aangestelde tijd was aangebroken. Pas na 280 jaar (Gen. 15:16) vindt de intocht plaats 
onder leiding van Jozua. 
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«« Juliaans spel, dat op dwaalsporen bracht, was zo geraffineerd dat hij er zelfs 
in slaagde om de ongelukkige Joden te misleiden hen voedend met de ijdele hoop 
die hij zelf kende [een hoop die niet geboren was uit liefde tot het volk van het 
Boek, maar uit een hartgrondige haat jegens het Christendom]. Het begon ermee 
dat hij ze bij zich liet komen en de vraag stelde waarom zij geen offers brachten 
terwijl hun wet dienaangaande voorschriften kende. In de mening dat zich een 
kans bood, antwoordden ze: “Dat kunnen wij niet behalve in de Tempel van 
Jeruzalem. Want alzo gebiedt ons de wet.” Nadat zij van hem toestemming 
hadden gekregen om de Tempel te herbouwen, werden zij zo arrogant dat het 
scheen alsof een of andere profeet onder hen was opgestaan. Er verzamelden zich 
Joden uit elke hoek en plaats om zich naar de tempelplaats te begeven die sedert 
lang door vuur was verwoest. Daar gingen zij vol overgave aan de slag onder 
leiding van een daartoe door de keizer benoemde hoge functionaris, een werk dat 
zowel door de overheid als uit privébronnen werd gefinancierd. [Nazianzenus 
(ca 327-90) vermeldt (in Or. 5:4) dat Joodse vrouwen hun sieraden verkochten 
om aan het project bij te dragen.] Intussen affronteerden zij onze mensen [de 
Christenen] alsof de tijd van het koninkrijk reeds was teruggekeerd [ook de spot 
drijvend met de twee basilieken die daar een halve eeuw geleden door Constantijn 
de Grote waren opgericht]. Zij bedreigden hen grof en kwamen ze wreed te na. In 
één woord: zij gedroegen zich met monsterlijke arrogantie en trots. Cyrillus was 
toen bisschop van Jeruzalem als opvolger van Maximus de Biechtvader. Nadat 
de fundamenten waren blootgelegd en ongebluste kalk en steen was aangeschaft, 
stond hen de volgende dag niets in de weg voor het leggen van nieuwe 
fundamenten, na de oude eerst te hebben verwijderd. De bisschop beweerde 
echter stellig – na zorgvuldig te hebben overwogen wat enerzijds in Daniëls 
profetieën stond aangaande de tijden en anderzijds wat de Heer in de Evangeliën 
had voorzegd – dat de Joden nooit in staat zouden zijn om ook maar één steen op 
een ander te leggen. De spanning steeg dus ten top!  
 En voorwaar, in de laatste nacht, voordat de werkzaamheden begonnen, kwam 
een hevige aardbeving. Niet alleen werden funderingsblokken in de wijde omtrek 
gesmeten maar bijna alle gebouwen rondom werden met de grond gelijk gemaakt.  
 De publieke zuilengangen, waarin de menigte Joden vertoefde die aan het 
project meewerkten, stortten ook in, bovenop de Joden die daaronder waren 
gehuisvest. Er bestond een verzonken ruimte in het binnenste der Tempel, waar-
van de ingang tussen de twee ineengestorte zuilengangen lag; daarbinnen had 
men voor het werk een aantal ijzeren gereedschappen en andere benodigdheden 
opgeslagen. Plotseling spoot een vuurbal daarvandaan die over het plein raasde 
en grillig zijn weg zocht terwijl het de daar verblijvende Joden verbrandde en 
doodde. Dit hield met grote regelmaat de hele dag aan, opnieuw en opnieuw, 
en aldus werd de vermetelheid van het koppige volk met wrekende vlammen 
gesmoord. Inmiddels waren de aanwezigen zo door angst en beven aangegrepen 
dat zij zich gedwongen voelden, zij het met grote tegenzin, hun plannen te laten 
varen en te erkennen dat Jezus Christus de ene en ware God is. En opdat dit 
alles niet zou kunnen worden uitgelegd als iets toevalligs, verscheen het Kruis de 
volgende nacht zo duidelijk op ieders kledij dat zelfs zij die het in hun ongeloof 
wilden afwassen, daar niet in slaagden. Daarom lieten de Joden en heidenen, door 
angst bevangen, deze plaats en het nutteloze project in de steek. »» 

 

2 – Allenby liet de wateren van de Nijl Jeruzalem binnenstromen 
St Cyrillus van Jeruzalem verwees ongetwijfeld ook naar Daniël 12:11 in relatie tot 
Lukas 21:23: “En van die tijd af dat het dagelijkse offer zal worden gestaakt en de 
gruwel der verwoesting opgericht, zullen er 1290 dagen zijn. Gezegend hij die wacht 
en tot 1335 dagen reikt.” De betekenis van 1290 dagen (lees 1290 jaren) is niet zo 
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duidelijk, maar 1335 is heel opvallend omdat de Turken in het moslimjaar 1335, dat is 
ons jaar 1917, door generaal Edmond Allenby, de opperbevelhebber van het Egyp-
tisch-Britse expeditieleger, uit Jeruzalem  werden verdreven. Opmerkelijk is dat het in 
1917 precies 400 jaar geleden was dat de Mamelukken hun grip op Jeruzalem verloren, 
dat toen zonder slag of stoot en dus ongeschonden door de Turken (Ottomanen) werd 
ingenomen,2) wat een heenwijzing is naar Jesaja 66:8: “Nog vóór zij weeën kende 
moest zij baren. (…) Zal een natie op één dag geboren worden?” In de herfst van 1917 
bezette Allenby Gaza en Be’er Sheva’. Op het Chanukah feest, dus op 11 december, 
wandelde hij kalm Jeruzalem binnen na de stad zonder bloedvergieten of vernieling te 
hebben ingenomen. Een groot wonder gebeurde daar! - Nes Gadol Haya Sham. Een 
populair Chanukah spelletje is het draaien van de dreidel, een vierkantige cilinder is 
die als een tol draait. Op elke kant staat een Hebreeuwse letter: Nun, Gimèl, Hay, Shin, 
een acroniem voor: “Nes Gadol Haya Sham” (een groot wonder gebeurde daar). 
 

 

Bovenstaande foto is van het Eerste Australische Vliegende Corps dat over Palestina vliegt, die 
door de befaamde fotograaf Frank Hurley (1885-1962) is gemaakt. Hurley werd in 1917 de eerste 
officiële fotograaf van de Australische koninklijke krijgsmacht. Toen hij aan het westers front 
arriveerde was zijn rang erekapitein, maar de troepen, toen die zagen wat voor risico’s hij nam 
om zijn foto’s te nemen, gaven hem de bijnaam “gekke fotograaf”. 
 
Om aan te geven dat het zwaard der Islam de dienst zou blijven uitmaken, pochten de 
Turken graag: “Pas als het water van de Nijl in Palestina stroomt, zal een profeet van 
God komen om ons uit het land te drijven”, met andere woorden ‘nooit’. Inderdaad liet 
Allenby het water van de Nijl via een pijpleiding naar Jeruzalem gaan om zijn troepen 
te voorzien. Niet alleen dat, maar de leider die de Turken wegjoeg stond in heel Pales-
tina bekend als “Alla-en-Nebi”, Arabisch voor “profeet van God”, wat hetzelfde klinkt 

                                                
2) Het verband tussen Daniëls profetie, het moslimjaar 1335 en Anno Domini 1917 werd 
voor het eerst gelegd door een zekere H. Grattan Guinness en zijn echtgenote in een 
boek uit 1886: “Light for the Last days: a study in chronological prophecy” (p. 253 - 1917 
ed.). Na 1917 werd dit door een mecaniciën van de Royal Air Force verder uitgewerkt die 
J. M. Stears heette. 
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als Allenby. Een ander boeiend detail is dat de dag waarop majoor-generaal O’shea in 
naam van Allenby de overgave formeel aanvaardde, de 9e december was of de 24e van 
de Joodse maand kislev, dat direct voorafgaat aan het Chanukahfeest, hetwelk volgens 
Joods gebruik op de vooravond begint, dus op de avond van 9 december. 
 
De hele voorgaande nacht waren de Turkse troepen bezig de Heilige Stad te verlaten. 
Bij zonsopkomst van de negende waren ze allen vertrokken. Ze waren van plan om de 
stad met zijn overwinnaars onder hevig mortiervuur te leggen, maar dat konden ze niet 
doen dankzij een nieuw tactisch wapen van de Engelsen, het vliegtuig! (Jes. 31:5) Dit 
was voor hen een complete verrassing. Zo kon gebeuren dat op de morgen van de 
negende men in de vroege en vredige uren de burgemeester en petit comité zag aan-
komen onder de hoede van een witte vlag om de sleutels van de stad aan het Britse 
commando te overhandigen. 
 

De geestelijke dimensie is belangrijker dan de materiële 
De 24e Kislev is ook van bijzonder belang in het licht van het boek Haggai. De 
profeet berispte het volk, dat dankzij Gods genade uit hun zeventigjarige balling-
schap was teruggekeerd, dat zij hadden verzuimd Zijn Huis te herstellen. Zij 
sloten hun ogen voor de geestelijke dimensie van hun bestaan en dit is een les 
die ook het leiderschap van de moderne staat Israël ter harte mag nemen. In 
Haggais tijd, in de vijfde eeuw voor Christus, bouwde men fraaie huizen voor 
zichzelf maar veronachtzaamde de geruïneerde Tempel, wat hun deplorabele 
toestand verklaarde en de pech die hen overviel. Zij besloten om naar zijn stem 
te luisteren, waarna een tweede boodschap volgde, maar nu één van zegening, 
die op de 24e Kislev kwam, een datum die in een paar verzen tweemaal wordt 
overwogen en tweemaal gezegd. (2:18-20) Deze manier van presentatie vestigt 
onze aandacht erop dat deze datum reeds toen iets heel bijzonders was en voor 
de Tempel een zeker gewicht had. 

 

3 – De absolute noodzaak van een Nationaal Tehuis 
Indien het moslimjaar 1335 uit Daniël 12:11 gelijk staat aan ons jaar 1917, toen 
Jeruzalem werd bevrijd, dan volgt daaruit dat het moslimjaar 1290, (genoemd in het 
begin van Daniëls profetie), ons jaar 1873 is, dat 33 jaar na het sleuteljaar 1840 valt. 
Het zij vermeld dat 33 zonnejaren - minus 4,5 dagen - gelijk staat aan 34 moslimjaren. 
Het laatste kent immers een kortere jaarcyclus van twaalf lunaire maanden. 
 

 
General Allenby treedt in 1917 de heilige stad Jeruzalem binnen (middle and right) 

 
Wat vond in 1873 plaats? Dit jaar werd door hevige emoties gekenmerkt, zoals naar 
voren komt uit de beurscrash in een aantal landen waarmee het begin van een econo-
mische depressie werd ingeluid, die pas door de grote depressie uit 1929 werd over-
schaduwd. In Duitsland legde het publiek de schuld bij de liberale kapitalisten alsmede 
de Joodse bankiers en ondernemers in wat bekend staat als ‘der Gründerschwindel’, 
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een absurde aanklacht omdat het Joden verboden was grond te bezitten. Het is verde-
digbaar dat dit jaar een bescheiden begin aangeeft van een gestructureerde tweevou-
dige beweging: een religieus gemotiveerd zionisme met als tegenpool het seculier of 
wereldlijk zionisme. Beide werden in feite door het toen heersende antisemitisme ge-
dreven. Godsdienstig gemotiveerd zionisme was niet nieuw, maar de laatste vorm van 
zionisme was toen nog nauwelijks bekend en alhoewel het in 1873 onbetekenend was, 
zou het de belangrijkste stroming worden. 
 

 
 
Het religieus gedreven zionisme had reeds in 1870 zijn landbouwschool in Palestina: 
de Mikveh Israël (Hoop van Israël), dankzij het persoonlijk initiatief van Zvi Hirsch 
Kalischer. Deze Kalischer was de tegenpool van Mozes Hess, wiens voorgestelde 
Joodse natie een Marxistisch paradijs moest worden. Hess bedacht “godsdienst is de 
opium van het volk”, slogan die zijn weg vond in het Communistisch Manifest van 
1848. Een jaar om te onthouden is 1862 toen beide, onwetend van elkaars bestaan, via 
publicaties de noodzaak van een thuisland aanmoedigden. Kalischer richtte in 1864 in 



 - 7 - 3e editie 

Berlijn het “Centrale Comité voor de Vestiging in Eretz-Israël” op. In dat stadium was 
het vooral een symbolisch gebaar, maar desalniettemin een begin. Ondanks veel 
rabbijnse weerstand in Europa en Palestina bepleitte Kalischer de gedachte dat Sions 
wederoprichting door daden van de kant van het Joodse volk diende te worden vooraf-
gegaan en dat dán, beetje bij beetje, het messiaanse wonder zou ontstaan. Het oude 
soort antisemitisme zal aan de wens van de religieuze Jood hebben bijgedragen om 
terug naar ‘Huis’ te keren, maar het was primair een 
godsdienstige overtuiging die op hetzelfde emotionele 
vlak trilde als het uitzien naar de terugkeer van de 
Messias. Maar die verwachtingen werden voorheen 
altijd op een verre toekomst geprojecteerd. 
 
Een andere voorloper van het zionisme was Mozes 
Montefiore (1784-1885). Hij werd bewogen door de 
miserabele omstandigheden van zijn medebroeders in 
Polen, Rusland, Roemenië en Damascus; hij zette zich 
onvermoeid in om hun lot te keren, waar dan ook. 
Maar hij koesterde hogere idealen. Tussen 1827 en 
1875 maakte hij zeven reizen naar Palestina en aan 
hem wordt de aanvang in 1855 van het ‘Jeruzalem-
Nieuwe-Stad’ toegeschreven, dat bedoeld was om de 
Joden te huisvesten die in de overbevolkte en vreselijk 
ongezonde wijken binnen de ommuurde Oude Stad 
woonden. Daar verbleven toen 15.500 zielen. Cesar 
Famin noemde ze “het voortdurend mikpunt van moslimonderdrukking en on-
verdraagzaamheid en, terwijl ze beledigd werden door de Grieken en vervolgd door de 
Latino’s, konden ze slechts standhouden dankzij de magere aalmoezen die ze van hun 
Europese verwanten kregen”. Toch maakten ze meer dan de helft van de bevolking uit 
en overtroffen ruimschoots het aantal daar gevestigde Moslims. Het land zelf gaf in 
deze periode van de geschiedenis een beeld van trieste verlatenheid. 
 

Chanukah is het vreugdevolle festival uit de Maccabese periode waarmee men 
conform 1 Maccabeën 4 het herstel van de Tempel naar een staat van rituele 
reinheid herdenkt. Dat gebeurde in het jaar 164 BC. Die reiniging was vereist 
wegens de vreselijke ontheiliging door de despoot Antiochus Epiphanes.  

 
In 1867 bezocht Mark Twain Jeruzalem, een reis die hij in zijn befaamde dagboek 
heeft opgetekend “The Innocents Abroad” (De onschuldigen in het buitenland): 

«« Bij schemerlicht namen we gister weer een duik in het meer van Galilea, en 
vanochtend opnieuw bij opkomende zon. (…) In de vroege ochtend stegen we 
te paard en gingen daarna op weg. (…) We draafden vredig verder over de grote 
karavaanroute van Damascus naar Jeruzalem en Egypte, voorbij Lubia en andere 
Syrische gehuchten, die op kenmerkende wijze op de toppen van stijle ruggen en 
heuvels waren genesteld en helemaal rondom van reuzachtige cactussen waren 
voorzien als teken van waardeloos land, die als een soort dijen met prikkende 
peren waren bezet. Tenslotte bereikten we het slagveld van Hattin, waar de 
ridderlijke kruisvaarders in oplaaiende glorie hun laatste strijd streden om ter 
plekke van het toneel te verdwijnen en hun carriëre definitief te beëindigen. (…) 
Het was moeilijk voor te stellen hoe op deze stille vlakte eens krijgsmuziek had 
geschald en de aarde beefde onder de stappen van gewapende mannen. Een 
mistroostigheid komt je tegemoet die zelfs met de beste fantasie niet kan worden 
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omgetoverd in levenslust en actie. We bereikten de Tabor veilig. (…) Op de hele 
weg zijn we geen enkel mens tegengekomen. »» (hfst. 49) 

 
De Ottomaanse volkstelling van 1882 geeft aan dat in de gehele Palestijnse regio ten 
westen van de Jordaanrivier slechts 141.000 Moslims woonden, Arabier of niet-Ara-
bier. Toen in de volgende 50 jaar de Joden binnenstroomden, kwamen ook de Arabie-
ren. Ze kwamen vanuit het buitenland voor de banen en welvaart die de Joden daar 
hadden gecreëerd. En, ze kwamen in groten getale. 
 
Het ‘Jeruzalem-Nieuwe-Stad’ initiatief werd door Montefiore – maar niet door zijn ge-
loofsgenoten – als de eerste stap naar de kolonisatie van Palestina beschouwd. Door de 
constante pesterijen van de moslimbewoners en het op de vlakte rondzwervende 
bedoeïenengespuis kon Jeruzalem-Nieuwe-Stad pas in 1869 een permanente vestiging 
worden. Deze onderscheiden ontwikkelingen waren vooralsnog aarzelend en het is 
zeker waar dat zonder de in 1881 begonnen Russische pogroms en de veel latere Nazi-
vervolging, velen niet overtuigd zouden zijn geweest van de absolute noodzaak van 
een nationaal tehuis, en dit betreft de aanhangers van de beide vormen van zionisme. 
 
De herhaalde waarschuwingen in woord en geschrift van de profetische figuur Rabbijn 
Judah Hai Alkalai (1798-1878) dat zijn volk ellende zou krijgen als het zich niet voor 
een terugkeer naar het oude thuisland voorbereidde, waren aan dovemansoren gericht. 
Alkalai lardeerde zijn stellingen en argumenten met veel verwijzingen naar de Joodse 
godsdienstige literatuur, die inhielden dat de uiteindelijke bovennatuurlijke verlossing, 
die de Messias met zich zou meebrengen, door de effectieve terugkeer van de Joden 
naar Sion moest worden voorafgegaan, en …dat eindelijk, in 1840, na zeventienhon-
derd jaar omzwervingen de tijd daar nu rijp voor was! Inderdaad, toen en sindsdien, 
heeft zijn volk een grote portie ellende gekend. Exact in het jaar 1840 brak de Damas-
cus Affaire uit met een kwalijke bloedlaster die het hele Joodse gemenebest in opschud-
ding bracht. Het was in 1882, direct na de eerste Pogroms in Rusland, dat het idee van 
hervestiging door de arts Leon Pinsker uit Odessa opnieuw werd vertolkt in zijn be-
faamde vlugschrift “Zelfemancipatie”. Hij deed zijn oproep in de woorden van Rabbi 
Hillel: “Indien ik niet voor mijzelf ben, wie zal dan voor mij zijn?”, en vervolgde: 

«« De Joden moeten zichzelf emanciperen. Wij moeten ons opnieuw als een 
levende natie vestigen. Heel lang hebben de Joden hun wens om een natie te 
worden onderdrukt als bij een zieke man die geen trek heeft, maar bij wie dat 
verlangen moet worden opgewekt. Zonder dat zullen zij een spookvolk blijven, 
spoken van een dode natie die levend tussen de levenden wandelen. De Jood is 
de eeuwige vreemdeling. Andere vreemdelingen hebben altijd ergens een land 
dat hun vaderlandsliefde opeist. Alleen de Joden hebben dat niet en zonder dat 
zullen zij overal ontheemd blijven. Wat een verachterlijke rol voor een volk dat 
eens zijn Maccabeën had! Het heeft geen zin over het antisemitisme te klagen; 
dit zal voortbestaan zolang de Jood een spook en een vreemde blijft. Er is iets 
onnatuurlijks aan een volk zonder land, als bij een mens zonder schaduw. »» 

 

4 – Vervolging gaf kritisch gewicht aan de terugkeer naar Huis 
Het antisemitisme nieuwe stijl heeft veel Joodse mensen naar het land Israël gedreven. 
De Bijbel spreekt over vissers en jagers die de Joden terug naar huis zouden ‘vissen’ 
en ‘jagen’. De vissers zijn de zionisten, die de Joden naar Israël willen vissen, de 
jagers de antisemieten en antizionisten, die het leven voor Joodse mensen zuur maken 
zodat ze naar Israël vluchten. De profetie over de vissers en jagers luidt: “Ik, de Heere, 
breng de Israëlieten terug naar de grond, die Ik hun voorvaderen gegeven had. Zie, Ik 
ontbied een groot aantal vissers, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik veel jagers 
ontbieden, die hen zullen opjagen.” (Jer. 16:15-16) 
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In Cecil Roths boek, “A Short History of the Jewish People” (Een korte geschiedenis 
van het Joodse volk), wordt het begin van het moderne antisemitisme in 1873 gesitu-
eerd, het jaar van het financiële debâcle waar de Joden de schuld van kregen. In dat 
jaar werd de basis voor het antisemitisme nieuwe stijl door de invloedrijke politieke 
denker Heinrich von Treitschke gelegd, die de leuze bedacht die telkens opnieuw door 
de media werd herhaald: “Die Juden sind unser Unglück”. Karl Eugen Dühring sloot 
zich daarbij aan, de man die naam maakte dankzij zijn polemiek met Karl Marx, wiens 
gedachtegoed hij ten stelligste afwees. Hij beweerde dat het Joodse probleem gewoon 
een rassenprobleem was en dat de Joden een ras zijn dat niet alleen vreemd is aan 
Duitsland, maar ook onherstelbaar en ontologisch slecht. In zijn sporen volgde de 
filosoof Eduard von Hartmann. Tenslotte leidde dit tot de organisatie van het eerste 
Anti-Joodse Congres dat in 1882 in Dresden plaastvond. Daar aanvaardde men “Het 
Manifest gericht aan de Overheden en Volkeren van de Christelijke Naties die door het 
Judaïsme worden bedreigd.”  
 
De officiële start van het zionisme was in 1897 met het Eerste Zionistische Congres op 
29 augustus in Basel, dat bijeen kwam dankzij de gedreven en onophoudelijke inzet 
van Theodor Herzl, wiens lijfspreuk was: “Wenn Ihr wollt, ist es kain Märchen”, of 
“Indien u wilt, is het geen sprookje”. In zijn dagboek van 3 september schrijft hij de 
beroemd geworden woorden: “In Basel richtte ik de Joodse staat op”.3) Nadat Herzl 
als journalist in 1894 de Dreyfus Affaire had verslagen, nam hij de oproep van Pinsker 
op en wendde hij zich tot het zionisme als oplossing voor de groeiende haat tegen zijn 
soortgenoten. Deze beruchte zaak ging over een Franse artilleriekapitein die wegens 
zijn Joodse achtergrond vals werd beschuldigd van het doorgeven van defensiegehei-
men aan de Duitsers. Tijdens de vernederingsceremonie van Dreyfus schreeuwden de 
toeschouwers: “Dood aan Dreyfus en dood aan de Joden”. Herzl werd hier sterk door 
getroffen en dit schouwspel zou hem voor altijd bijblijven. 
 
Antisemitisme is een moderne term die de indruk wekt dat alleen Joden Semieten zijn, 
maar andere volken zoals de Arabieren horen ook bij die groep. Het woord antisemiet 
werd door Wilhelm Marr geïntroduceerd om “Judenhass” door iets te vervangen wat 
minder vulgair klonk. Alhoewel etymologisch onjuist weet ieder wat daarmee wordt 
bedoeld. Tot 1873 richtte antisemitisme zich op de Joodse opvattingen over God. De 
moderne vorm richt zich op hun volksidentiteit en nationale soevereiniteit. Er zijn 
tegenwoordig heel wat Jodenhaters die ontkennen dat ze antisemiet zijn met het argu-
ment dat zij ‘slechts’ anti-zionist zijn. Ik citeer nu uit Cecil Roth’s boek (hfst. 29): “A 
Short History of the Jewish People”: 

«« De antisemieten (zoals de sterk vooringenomen pamfletschrijver Wilhelm 
Marr ze in 1879 betitelde) beklemtonen dat de Joden niet alleen als ‘ras’ 
herkenbaar zijn, maar dat dit ras ook minderwaardig is – wat in het licht van de 
opmerkelijke Joodse prestaties op het gebied van kunst, literatuur, wetenschap, de 
zakenwereld, politiek alswel in brede maatschappelijke zin, klinkklare nonsens is. 
Aan het feit voorbijgaande dat de belangrijkste naties binnen de Westerse wereld 
relatieve nieuwkomers zijn en dat de Joden daar al tweeduizend jaar verbleven, 

                                                
3) “Herzl nam de oproep van Pinsker op” wordt in overdrachtelijke zin bedoeld. Na het 
Dreyfusproces werd Herzl in eigen woorden door een “vreemde opwinding” bevangen. 
Ideeën paradeerden door zijn geest en belandden op velletjes papier, waar hij zich ook 
mocht bevinden: “al lopend, staande, liggend, op straat, aan tafel, ‘s nachts (…) meer 
dan eens was ik bang mijn verstand te verliezen”, schreef hij in zijn dagboek. In slechts 
vijf dagen tijd schreef hij een 65 pagina’s lang vlugschrift dat in aangepaste versie in 
Wenen als “Judenstaat” werd gepubliceerd. Dit traktaat kan als het logisch vervolg op 
het vlugschrift van Pinsker worden beschouwd. Maar typisch genoeg had hij Pinsker nog 
nooit gelezen. Herzl gaf later toe dat indien hij Pinsker’s ‘Zelfemancipatie’ eerst gelezen 
had, zijn eigen vlugschrift nooit het licht had gezien. 
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verkozen ze om de laatsten als vreemde aangroeiingen op het Europese leven te 
beschouwen. Zij konden wetenschappelijk worden herkend, zo beweerde men, 
aan een kleinere hersenpan en zij stonden lichamelijk, intellectueel en moreel op 
een lager peil dan hun medeburgers die tot de Ariërs behoorden, voortkomend uit 
de Teutonische of Noorderlijke groep, ‘de schoonste bloesem aan de menselijke 
boom’. Hun religie was niet verkeerd in de oude betekenis van het woord, maar 
was de uitdrukking van een inferieure morele standaard en stimuleerde daarom 
geperverteerde morele opvattingen. De Talmoed werd opnieuw aangevallen 
met een herleving van alle middeleeuwse overdrijvingen, onderdrukkingen 
en perversiteiten; maar ditmaal duidelijk op grond van ethische in plaats van 
theologische bezwaren. De Joden werden verantwoordelijk gehouden voor alle 
kommer en kwel (die de landen troffen waar zij verblijf hielden). Als zij de toon 
zetten in de zakenwereld was dat uitsluitend aan hun gewetenloze methoden 
te danken. Hun invloed op het dagelijkse leven werd als het resultaat van een 
georganiseerde (en brutale) poging beschouwd om te kunnen domineren. »» 

 
Opnieuw gaf vervolging het kritisch gewicht aan de beweging, nu 40 jaar oud. Ik doel 
op 1933. Volgens een perverse afspraak tussen het Derde Rijk en Joods Palestina 
gingen veel Joden zich in de dertiger jaren in Palestina vestigen. Zij legden een stevig 
fundament voor het moderne Israël, wat tot dan toe niet op die manier had plaatsge-
vonden in termen van aantal mensen, organisatie, landontginning en de stichting van 
steden. Edwin Black bespreekt deze episode op de omslag van zijn boek: “The 
Transfer Agreement” (de Overdrachtsovereenkomst): 

«« De Overdrachtsovereenkomst is het verbazingwekkende, meeslepende verhaal 
van ‘het pact met de duivel’ dat 60.000 Joden van de holocaust redde. In 1933 
werd het pact in wanhoop tussen het Joodse leiderschap in Palestina en het Derde 
Rijk gesloten. De voorwaarde: dat de door de Joden geleide boycot van Duitse 
goederen zou stoppen in ruil voor de overdracht van Duitse Joden naar het Heilig 
Land. Tenslotte werd een tiende van Duitslands Joden gespaard, aldus een 
vruchtbare bodem biedend voor het moderne Israël. 
 (En hij schrijft op pp. 379-80:) Na de Tweede Wereldoorlog, toen honderd-
duizenden Joden uit een twaalftal verschillende naties door Europa zworven, 
statenloos en ontheemd, toen na de Holocaust iedere Jood een overblijfsel was 
van een familie, stad of getto, en ze allen de verwoeste overlevenden waren 
zonder huis en zonder bestaansgrond, toen het moment gekomen was om de 
vluchtelingen op te vangen, ja toen stond Israël klaar. Een natie wachtte op hen. 
 Vijftien jaar eerder bestond die nog niet. Vijftien jaar eerder waren er nog 
maar weinig die konden bevroeden wat komen ging en werkelijkheid worden. 
Maar een kleine groep mensen kon dat wel. Zij hadden alles voorzien. Dat 
verklaart waarom niets hen kon stoppen; geen kracht kon ze tegenhouden. Deze 
mensen waren de makers van Israël. En om dit te verwezenlijken, moest ieder 
zich voor de meest controversiële onderneming in de Joodse geschiedenis inzetten 
– de Overdrachtsovereenkomst. Het kneedde een staat. Was het waanzin, of was 
het geniaal? »» (Brookline Books, USA # 1999) 

Was het waanzin? Dat niet, maar het werd op een schandalige en beschamende wijze 
uitgevoerd. Zoals Rabbijn Chaim Simons aangeeft in zijn geschrift uit 2007: “The 
Secular Zionist Agenda for a Jewish State”:  

«« Eretz Yisrael (het land Israël) is een godsgeschenk aan het Joodse volk en zo 
heeft iedere Jood het recht daar te gaan wonen. De seculiere zionisten dachten 
daar anders over. (…) Op het Achttiende Zionistisch Congres, dat in augustus 
1933 in Praag werd gehouden, zei Ben Goerion: “Eretz Yisrael heeft vandaag geen 
gewone immigranten nodig, maar pioniers. Het verschil tussen die twee is simpel – 
een immigrant komt om van het land te nemen terwijl een pionier komt om aan het 
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land te geven. Daarom willen we prioriteit geven aan de aliyah voor wie pionier 
is.” [aliyah is de immigratie van Joden uit de verstrooiing] Accentuering in de 
notulen zelf. 
 De kwestie is hier hoe Ben Goerion een ‘gewone immigrant’ tegenover een 
‘pionier’ definieert. Vanuit zijn toespraak is duidelijk dat iemand die het land 
op een kibboets bewerkt een pionier is. Het is welhaast zeker dat een oudere die 
zijn laatste dagen in het Heilig Land wil slijten, of zelfs een Yeshiva student (die 
godsdienst studeert), ook als slechts ‘een gewone immigrant’ moest worden 
bestempeld! 
 Het was een aantal jaren later op het Twintigste Zionistisch Congres, dat 
in augustus 1937 in Zürich werd gehouden, dat Weizmann preciezer aanduidde 
wat ‘selectieve aliyah’ inhield: “Ik vertelde de leden van de Koninklijke [Peel] 
Commissie dat zes miljoen Joden op aliyah willen gaan. Een der leden vroeg: 
Denk je dat je ze allen naar Eretz Yisrael kan brengen? Hierop antwoordde ik 
(…) dat we twee miljoen jongeren (…) willen redden. De ouderen zijn passé. 
Ze zullen hun lot dragen, of niet. Ze zijn reeds tot stof vergaan, economisch en 
moreel stof in deze wrede wereld.” 
 (…) De seculiere zionisten presteerden het om ongeneerd een memorandum 
uit te geven waarin heel openlijk een paragraaf stond met de titel “Wie gered mag 
worden”. (…) Alhoewel het onder de naam stond van Apolinary Hartglas, is 
gesuggereerd dat het in feite Yitzchak Gruenbaum was. In deze paragraaf stond: 
“Tot mijn spijt moeten we erkennen dat we slechts tienduizend hebben kunnen 
redden terwijl we vijftigduizend [geselecteerde] mensen nodig hebben om als 
werkkrachten te dienen voor de opbouw van het land en herleving van de natie. 
(…) Het is van het grootste belang om eerst kinderen te redden omdat zij het 
beste materiaal zijn voor de Yishuv. We moeten de pioniersjeugd redden, in 
het bijzonder zij die voor het zionistisch werk zijn getraind en de juiste ideële 
motieven nastreven. We moeten zionistische functionarissen redden omdat de 
zionistische beweging hun iets verschuldigd is voor het door hen geleverde werk. 
(…) Zuiver filantropisch werk om Joden uit Duitsland te redden zou vanuit 
zionistisch oogpunt averechts kunnen werken ingeval zulks gebeurt zonder 
toepassing van kwalitatieve normen.”  
 Zoals hier kan worden vastgesteld, net als bij Weizmann en Montor, was 
Hartglas niet in de bejaarden geïnteresseerd die naar Eretz Yisrael wilden gaan. 
Zelfs voor de jongere generatie was hij slechts geïnteresseerd in hen die het land 
konden bewerken – Yeshivah studenten kon hij niet gebruiken. Verdere uitsluiting 
om op aliyah te gaan waren volgens de seculiere zionisten al diegenen die geen lid 
waren van het zionistisch kamp (dat uit communisten bestond). Een aantal Joden, 
die erin waren geslaagd om in de tweede helft van 1944 naar Eretz Yisrael te 
gaan, getuigden hiervan. Pinchas Gross, die een vertegenwoordiger was voor de 
Roemeense ‘Agudat Yisrael’ [de politieke partij van de orthodoxe Joden] stelde: 
“Het eerste principe van het zionistisch Aliyah Comité in Boekarest was om geen 
leden van de Agudat Yisrael op aliyah te laten gaan. Dit gebeurde ondanks de 
afspraak die voor de oorlog was gemaakt tussen de Agudat Yisrael en het Joods 
Agentschap ten aanzien van de aliyah-quota voor leden van de Agudat Yisrael. 
(…) Slichim van het Aliyah Comité in Boekarest arriveerde in Transylvanië met 
een grote som geld om daarmee honderden pioniers naar Boekarest over te 
brengen om op aliyah te gaan, maar we werden op grove wijze aan kant gezet.” 
(…) In een brief die in 1983 in het Israëlisch dagblad Ha’aretz verscheen, 
bevestigde de historicus professor Yigal Eilim: “De zionisten deden heel weinig 
voor het redden van Joden, niet omdat zij niet meer konden doen, maar omdat al 
hun aandacht uitging naar de zionistische onderneming.” Op gelijke wijze uitte 
zich de historicus Dina Porat in een artikel dat in 1991 in Ha’aretz verscheen. Zij 
schreef: “Vanaf het ogenblik dat de staat het belangrijkste doel werd, werd het 



 - 12 - 3e editie 

leven van een Jood aan het principe ondergeschikt gemaakt dat ‘de staat van 
Israël het allerbelangrijkste is’.” 
 Anders dan bij Ben Goerion, die het zionisme voorop plaatste en Joodse 
levens op de tweede plaats, stond voor de rabbijnen uit die tijd de “Pikuach 
Nefesh” [het redden van levens] voorop. (…) De Joden die in Eretz Yisrael 
woonden vroegen om (een deel van het) geld van de Keren Hayesod [het 
Palestijns oprichtingsfonds] voor reddingsoperaties te gebruiken, zelfs als dit 
inhield dat minder geld naar Eretz Yisrael zou gaan, wat niet zonder effect op hun 
levensstandaard zou zijn. Daartegenover stelde Gruenbaum: “zionisme boven 
alles”, zelfs als dat betekende dat het Europese Jodendom niet van de holocaust 
kon worden gered. »» 

  
 
5 – Een nieuwe staat ziet het licht 
In april 1920, in de kleine Italiaanse stad San Remo, verdeelden Engeland en Frankrijk 
het Midden Oosten in mandaten terwijl de Amerikaanse ambassadeur in de tuin zijn 
krant las. Engeland kreeg Palestina, Transjordanië en Irak. De Fransen kregen Syrië. 
Onderdeel van het Engelse mandaat, dat door de belangrijke geallieerde machten werd 
geratificeerd en daarmee de status van een internationaal verdrag verkreeg, was de 
Balfourverklaring, zo genoemd naar de minister van buitenlandse zaken Arthur Bal-
four. Het kondigde de steun aan voor het Joodse volk voor de oprichting van een natio-
naal tehuis in Palestina zonder de rechten van de niet-Joodse vestigingen aan te tasten. 
Deze presentatie geeft de indruk dat Israëls ontstaan het vanzelfsprekende gevolg was 
van Engelands terugtreding uit Palestina in 1948, maar dat was niet zo. Het vereiste 
moed van Ben Gurion, die de eerste premier van de nieuwe staat Israël zou worden, 
om in dat jaar de geboorte van de natie aan te kondigen. 

Toen in de loop van 1917 de Balfourverklaring vaste vorm begon aan te nemen, ont-
stond nogal wat tegenstand uit Joodse kringen, in het bijzonder van Edwin Montagu, 
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die vanuit zijn post in het oorlogskabinet de verklaring niet totaal kon weerhouden, 
maar er wel in slaagde de formulering zo af te zwakken dat onduidelijk werd wat de 
opstellers precies bedoelden. In die dagen beschouwden de Joden uit de Engelse ‘high 
society’ het zionisme als een kwalijke hersenschim van “een leger halfgare bede-
laars” (an army of beggars and cranks). Een tot leven gewekt thuisland was voor hen 
niet de vervulling van een droom, maar de ondermijning van een in de Westerse lan-
den moeizaam bevochten burgerschap. Er waren enkele opvallende uitzonderingen 
zoals ‘Natty’, een goede kennis van Balfour, voluit de eerste Lord Nathan Rothschild, 
die niet zo toevallig de kleinzoon was van de zwager en zakenpartner van Mozes 
Montefiore (de andere Rothschilds waren integristen). En natuurlijk was daar Herbert 
Samuel die de eerste Hoge Commissaris voor Palestina zou worden; hij was ook de 
eerste Jood die in een Engelse regering zat, het kabinet Asquith.4) 
 
De strubbelingen tijdens het opstellen van de tekst maakten de verwerping van de ver-
klaring in 1939 via het zogenaamde Witboek een stuk eenvoudiger. Tegen die tijd was 
de reactie van de Joodse gemeenschap anders. Het Joods Agentschap reageerde onmid-
dellijk, Zij vormde destijds het politieke lichaam dat de Joden tegenover de mandaat-
overheid vertegenwoordigde. Zij verklaarde dat het Witboek een ontkenning was van 
de Britse overheid van het recht van het Joodse volk om weer een nationaal tehuis in 
hun voorouderlijk land op te bouwen, dat het een vertrouwensbreuk was en een capi-
tulatie betekende voor het Arabisch nationalisme. Tijdens de oorlog ging het gezegde: 
“Wij zullen tegen het Witboek strijden alsof er geen oorlog is en de oorlog strijden 
alsof er geen Witboek is.” Winston Churchill, die in december ‘39 weer op het toneel 
verscheen, moest maneuvreren binnen de politieke constellatie op dat moment en 
alhoewel hij niet onsympathiek stond tegenover de Joodse zaak, kon hij weinig doen 
om de schending van de belofte (the violation of the pledge) weer ongedaan te maken. 
Hij was wel een der eersten die Chaim Weizmann hartelijk feliciteerde met de oprich-
ting van de nieuwe staat, waarbij hij zei dat het een geweldig moment was “voor een 
ouwe zionist als ik!” Appendix 4 geeft een samenvatting van Churchills getuigenis 
voor de Peel Commissie, waaruit duidelijk en ontwijfelbaar zijn steun blijkt voor het 
Joods recht om zich in Palestina te vestigen. 
 
Dit staat in fel contrast met de aanpak van de Britse overheid, in het bijzonder toen 
Churchill na de oorlog was afgetreden. De Peel Commissie, die de Joodse kwestie had 
bestudeerd, adviseerde het land onder de Arabieren en Joden te verdelen. Dit principe, 
niet het voorstel zelf, werd door de Verenigde Naties aanvaard, slechts vijf maanden 

                                                
4) Er circuleerden hardnekkige geruchten, die door Samuel zelf werden ontkend, dat 
het initiatief voor wat de de Balfourverklaring zou heten, van hem afkomstig was. Deze 
geruchten waren op een memorandum gebaseerd dat hij in 1915 over deze kwestie had 
geschreven, dat Herbert Asquith nogal onsmakelijk vond. De Balfourverklaring was 
geen eenvoudige zaak en het resultaat van een samenvloeien van gebeurtenissen. Het 
was Chaim Weizmann, de toekomstige president van Israël, die Balfour opmerkzaam 
maakte op de urgentie ervan tijdens een gedenkwaardig onderhoud in 1906. Lloyd 
George was ook een belangrijke factor in de ontwikkeling van het plan. Reeds in het 
kabinet Asquith was hij een enthousiast voorstander van Samuels memorandum 
waarmee hij vanaf het begin nauw betrokken was. Het heette “De Toekomst van 
Palestina” en voorzag in de mogelijkheid van een onafhankelijke Joodse staat die drie 
tot vier miljoen Joden zou kunnen herbergen. Pas nadat Lloyd George in december 
1916 de leiding van het oorlogskabinet op zich nam, waarin hij Asquith aan de kant 
zette en waarin Balfour minister van buitenlandse zaken werd, begon de regering ernst 
te maken met een publieke aankondiging over de politiek t.a.v. Palestina en zocht zij 
met de betrokken partijen toenadering.  
 De moeder van mijn vader was Belgische. De moeder van haar moeder was Joodse 
en geparenteerd aan Lord Samuel. Lord Samuel’s zoon noemde mijn vader ‘nephew’, 
maar pas nadat mijn vader minister van Buitenlandse Zaken was geworden! 
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vóór de geboorte van de nieuwe staat (33 stemmen voor, 13 tegen en 10 onthoudin-
gen). Engelands elite, waaronder ook Joden, voelde zich echter niet geroepen om het 
mandaat ordentelijk over te dragen. Ze bleven het plan heimelijk dwarsbomen. Geen 
middel bleef onbeproefd om een vreedzame samenleving tussen Joden en Arabieren te 
voorkomen. Ze zaaiden winden van haat, en stormen werden geoogst. Britannia zou 
volgens sommigen, die haar een goed hart toedragen, zijn imperium hebben moeten 
veiligstellen en alhoewel dat argument niet onredelijk klinkt, zouden ze zonder een 
vilein antisemitisme anders hebben kunnen en willen handelen.  
 

6 – 1840 markeert de dageraad van de Messiaanse Eeuw 
Hoe bestaat het, kan men zich afvragen, dat de Balfourverklaring in eerste instantie op 
Joods onbegrip en afwijzing stuitte? Dat komt omdat het bij de ‘Christelijke Visie’ 
paste van de ‘restauratie’ van het Joodse volk in het Heilig Land. De plechtige belofte 
daartoe kan nochtans worden gesitueerd in 1840, dat toevallig samenvalt met hetzelfde 
jaar, het Joodse jaar 5600, dat door Rabbijn Judah Hai Alkalai werd aangeduid als de 
voorbereiding voor het aansteken van  de sjabbatkaarsen van de Messiaanse Eeuw. Dit 
betekende volgens hem dat op dat bijzondere jaar van de ‘galuth’ (verbanning) het 
land Israël opnieuw het beloofde land was geworden. Hij had gelijk, maar het beteken-
de ook dat de profetie van Jesaja 29:18 tot vervulling was gekomen: “Op die dag zul-
len de doven de woorden van het Boek horen; en de ogen van de blinden zullen vanuit 
de donkerheid en duisternis zien”, wat de profetie van vers 10 opheft, die door Paulus 
in zijn brief aan de Romeinen is opgepakt (11:8): “God heeft hun een geest van diepe 
slaap gegeven; ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag.” 
Hoe wonderbaar zijn de wegen des Heren, want op 17 augustus, op die bepaalde dag in 
1840 werd onder de inspirerende leiding van Lord Ashley (de latere Lord Shaftesbury) 
een publieke discussie gestart “om het Joodse volk in het land van hun vaderen te 
planten, wat (zoals ook werd aangekondigd) een serieuze politieke overweging was”. 
Ashley werd door een religieuze ijver van het zuiverste soort bezield; om precies te 
zijn de vurige ijver van een Anglicaans Christen die de Bijbelse waarheden als eeuwige 
waarheden zag. Hij meende dat de tijd rijp was voor de restauratie van Gods oude 
volk, zoals hij ze placht te noemen. Hij stond geenszins alleen. 
 
Remarkabel was dat de restauratie vanuit zijn standpunt betekende en dat van een 
aantal invloedrijke mensen dat een massabekering van de Joden tot het Christelijk 
geloof ook door missionaire arbeid zou moeten worden bewerkt. De belangrijkste van 
alle evangelisatieclubs was de “Londense vereniging voor de bevordering van het 
Christendom onder de Joden”, wat meestal de Jodenclub werd genoemd, die reeds in 
1809 was opgericht (waarvoor het idee wellicht al in 1807 onstond, of in 1840 minus 
33 jaar). Het stond onder de bescherming van niet minder dan de Duke of Kent, broer 
van de koning en vader van Koningin Victoria. Pogingen in die richting hadden vanaf 
de start weinig succes met uitzondering van een paar geïsoleerde gevallen. Op lange 
termijn was meer resultaat te zien toen er vertalingen van het Nieuwe Testament in het 
Hebreeuws, Jiddisch en Ladino beschikbaar kwamen. Men schijnt het ermee eens te 
zijn, gebaseerd op een lezing van Louis Goldberg in november 1977, dat er in Europa 
ongeveer een kwart miljoen bekeerlingen waren aan het aan het eind van de 19e begin 
20e eeuw. Ongeacht wat op dat front plaatsvond, lag ten tijde van de Balfourverklaring 
de visie om Gods volk ‘thuis’ te brengen vast verankerd in de Engelse publieke opinie. 
 
Dit alles vormde de bestaansgrond voor de Balfourverklaring. Het was aan Engelands 
inzet te danken, tegen de stroom in roeiend, óók tegen die van de Rooms Katholieke 
kerk, die maar al te blij was met haar bevoorrechte positie ‘in plaats van Israël’ en niet 
inzag waarom dat juist nu zou moeten veranderen…  
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7 – De Kerk in plaats van Israël? 
Het is niet alleen een kwestie of Jezus Christus ‘Zoon van God’ de aan de Joden 
beloofde Messias is, maar het gaat ook over de betekenis van ‘Nieuw Verbond’. Is dat 
met de Christelijke kerk gesloten in plaats van met Israël? De Christelijke theologie en 
in het bijzonder de Rooms-Katholieke heeft altijd volgehouden dat de Kerk in plaats 
van Israël is gekomen. Het zou eigenlijk nooit een punt van discussie hebben moeten 
zijn, want Hebreeën 8:8, dat is gebaseerd op Jeremia 31:31, geeft heel duidelijk aan dat 
de verbondspartners in beide gevallen dezelfden zijn, namelijk God en de huizen van 
Israël en Juda: “Was dat eerste verbond zonder fout geweest, dan had men niet omge-
zien naar een tweede. Maar God laakt hun fouten met deze woorden uit Jeremia: ‘Er 
komen dagen, zegt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een 
nieuw verbond sluit.’” 
 
De positie van de Christelijke kerk tegenover Israël is nooit genoegzaam opgelost. In 
de vorige tweeduizend jaar blijkt dat we beter onderscheid zouden hebben moeten 
maken tussen de kerk als ‘hoofd’ en de kerk ‘van de grotere gemeenschap’, iets waar 
de Apostel Paulus uitgebreid over schrijft. Samen vormen zij het lichaam van allen die 
aanvaarden dat zij tot genade zijn voorbestemd om, zoals beschreven in de eerste 
Petrusbrief, een koninklijk priesterschap te vormen. Dit onderscheid is noodzakelijk 
omdat allen, priesters en gelovigen, op verschillende wijze en organiek deelnemen aan 
het ene priesterschap in Jezus Christus. Volgens Romeinen 9 worden zij die hun roe-
ping niet aanvaarden de kinderen naar het vlees genoemd; zij die dit wel doen, de 
kinderen van de belofte. Zie ook Valtorta’s sublieme bespreking van Romeinen 9. Bij 
haar bespreking in ‘Les 38’ schrijft zij: 

«« Zij die Christen willen zijn, waar Christen, moeten voor hun gescheiden 
broeders dezelfde gevoelens koesteren als Paulus voor de Joden had, zijn 
gescheiden broeders [naar het vlees]. Uitverkoren zonen van een eigen type. De 
enen die in Christus geloven [en werkzaam zijn in Christus] maar [toch] geen 
deel uitmaken van het mystieke Lichaam, want zij zijn niet [rechtstreeks] met de 
mystieke Druivenstronk verbonden die de Kerk van Rome is. De anderen zijn zij 
die deel uitmaken van de Kerk van Rome, maar dode leden zijn. Zij hebben de 
doop en andere sacramenten van de ware Kerk ontvangen, maar zijn vervolgens 
door hun kwade wil in doodzonden vervallen of zondige gewoontes, of werden 
door kerkelijke veroordelingen getroffen omdat zij ten prooi waren gevallen 
aan allerlei ketterijen: bijgeloof, afgoderij zelfs ten aanzien van de mens, 
gemeenschap met de duivel, deelname aan anti-Christelijke sekten, spiritisme, 
magie en al dat soort zaken. »»  

 
De kerk van hen die tot priester zijn gewijd is een kleinere groep – en vormt het hoofd 
– omdat het aantal priesters altijd kleiner is dan het volk, het lichaam. Aan hen, het 
hoofd, is de bediening der verzoening gegeven ten bate van het volk waartoe de kinde-
ren der belofte én die naar het vlees worden gerekend. Dat wil zeggen dat die verzoe-
ning ten bate van Israël is en alle Christelijk gedoopten die hun roeping, soms zelfs in 
ernstige mate hebben verzaakt. 
 
Wat het Nieuwe Verbond in Christus’ bloed betreft: Na Jeremia 31:29 volgt dat een 
nieuw verbond zal worden gesloten, niet zoals het verbond dat de Israëlieten verbroken 
hadden toen zij voor het gouden kalf dansten en dat werd hernieuwd op de daaropvol-
gende Yom Kippur (Grote Verzoendag). Er zal een ander soort van hernieuwing zijn 
van het verbond, zo staat in vers 33, als bij een wet die in ieders binnenste staat geschre-
ven. Maar dat is in onze tijd niet kenbaar, ook niet onder de Christenen! Niemand zal 
in de nog komende tijd, zo gaat het verder, de ander hoeven voor te houden: “Leer 
Jahwe kennen.” Jeremia 31:33 leest voluit: “Dit is het Nieuwe Verbond dat Ik in de 
toekomst met Israël sluit – godsspraak van de Heer: Ik schrijf mijn Wet in hun bin-
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nenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.” Dit ver-
wijst naar de profetie van zijn tijdgenoot Ezechiël: “Ik zal u een nieuw hart geven en 
een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u 
een hart van vlees geven.” (Ez. 36:26) 
 
Een nieuw verbond… en toch is vanuit het citaat van Hebreeën 8:8 duidelijk dat het 
Oude Verbond nooit vervangen is. Als er dan geen vervanging is, hoe moet dan de con-
troverse met Jeremia 31:32 en Hebreeën 8:13 worden opgelost waarin het eerste ver-
bond verouderd wordt verklaard? De oplossing kan worden gezocht in de bijzondere 
constructie van het Sinaïtisch verbond. De Sinaïtische code valt in vier delen uiteen: de 
inzettingen, de rechtsoordelen, het geestelijk leiderschap en de verordeningen. De 
inzettingen zijn de wetten betreffende elke fase van menselijke werkzaamheid op gods-
dienstig, zedelijk, sociaal, economisch en politiek terrein. De rechtsoordelen zijn de 
inzettingen in bijzondere gevallen, de precendenten. Het geestelijk leiderschap betekent 
dat conform Leviticus 10:10 onderscheid dient te worden gemaakt tussen het heilige en 
het onheilige, het onreine en reine. Dat wordt ook wel het tiende gebod genoemd en dat 
geldt nog ten volle in het Orthodoxe Jodendom. Het Christendom heeft zich reeds in 
den beginne van de oudtestamentische regels gedistantieerd en wel rondom het dis-
cussiepunt ‘wel of geen besnijdenis’. 
 
En dan zijn er de verorderingen. Die gaan over de liturgische aspecten, de bouw en 
inrichting van het tabernakel, de gewaden en functies van de priesterklasse, de feesten, 
de vasten en de verschillende offerdiensten. Men kan moeilijk volhouden dat de Chris-
telijke bedeling de inzettingen en rechtsoordelen heeft vervangen, zij het dat ze voor de 
gojem (de niet-Joden) minder stringent zijn. De verorderingen zijn een andere zaak. 
Die hebben in Christus’ kruisoffer hun uiteindelijke bestemming gevonden, waarvan ze 
de voorafbeelding waren. En dat kruisoffer heeft zijn uitdrukking gevonden in het 
Heilig Misoffer. In die zin is er sprake van veroudering. Er is hier duidelijk een in-
greep, meer nog, een incisie, al was het maar dat het priesterschap van de stam Levi 
naar de stam Juda is overgegaan omdat de nieuwe hogepriester Jezus uit Juda stamt. 
Deze twee aspecten zijn ‘vernieuwd’. Toch moeten we voor ogen houden dat in dit 
gehele concept het oude Sinaïtische verbond zijn betekenis behoudt, inclusief de litur-
gische feestkalender en zijn gebruiken. Als iemand een belangrijke promotie krijgt – in 
dit geval Israël, kan het voorkomen dat zijn arbeidscontract wordt herzien en een ge-
heel nieuw pakket wordt ondertekend, terwijl het oorspronkelijke contract, net als bij 
Israël, grotendeels behouden blijft. 
 
Een belangrijke overweging is dat tijdens het Eucharistisch Misoffer de priester niet 
Christus vertegenwoordigt, maar dat Christus door hem werkt, want daardoor blijft het 
Misoffer het ene en zelfde offer van eertijds op Golgotha. Daarom is het Misoffer 
waarlijk offer en waarlijk verzoenend. De priesterlijke kerk in Christus, die een afstam-
meling is van David behorend tot de stam Juda, is – in Christus – de vervanging van 
het Levitisch hogepriesterschap. De kerk van de grotere gemeenschap, wat dus iets 
anders is dan de priesterlijke kerk, kan worden beschouwd als de toevoeging van een 
telg aan het volk van Israël (de 12 stammen). De Christelijke Kerk neemt in haar hoge-
priesterlijke funktie ‘in’ Christus deel aan één der stammen van Israël. 
 
Als dus sprake is van een vervangingsleer, dan is het staande in de dienst der verzoe-
ning waarbij de ene stam van Israël, Juda (de huidige Joden), de taak van de andere, 
Levi genaamd, heeft overgenomen met de daarbij behorende voorrechten (Jes. 61:1-9). 
Voor het overige lijkt het wel dat, zolang het Israël der 12 stammen niet is teruggeënt 
op de edele olijfboom, de Christelijke Kerk in plaats van Israël bestaat, wat ook slaat 
op leerstellige zaken, het profetische ambt en het koningschap. Het is zoals in de poli-
tiek waarbij de tweede in lijn de premier bij diens tijdelijke incapaciteit vervangt. Zegt 
de apostel: “De verborgenheid Gods luidt dat de Israëlieten aangaande de verkiezing 
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de beminden blijven. Immers, de genadegaven en Gods roeping staan vast. Waarom 
dan wordt die verborgenheid aan ons geopenbaard? Opdat wij, de Christelijke Kerk, 
niet zouden snoeven en schimpen.” (Rom. 11:18-29) Tenslotte zal het één herder en 
één kudde zijn. Onze ontrouw kan nooit Gods trouw teniet doen, zelfs als beide 
gefaald hebben, zij die ver weg zijn en zij die dichtbij hadden moeten zijn. In dit 
verband moet ik denken aan wat Dominee A. A. Leenhouts reeds in 1971 schreef: “De 
(grote) oecumenische beweging staat diametraal tegenover Gods plan met Israël, zo-
wel door een valse-synthese-structuur alsook door het streven naar eenheid geheel los 
van onze heiden-Christelijke opdracht aan Israëls herstel tot koninkrijk van priesters. 
Het zal worden één kudde en één Herder – inclusief Israël.” 5)  
 

Op de vraag “Waarom willen jullie Joden perse naar Palestina gaan terwijl er 
zoveel onontwikkelde landen zijn waar je je makkelijker kunt vestigen?”, ant-
woordde Chaim Weizmann: “Dat komt neer op mijn vraag aan jou waarom je 
afgelopen zondag dertig kilometer hebt gereden om naar je moeder te gaan ter-
wijl er toch zoveel oude dames in je eigen straat wonen.” 

 

8 – Vrede is het enige dat nog ontbreekt… 
Zoals we zagen, werd Palestina vanaf 1917 onder een volkerenbondmandaat bestuurd. 
Toen, in 1947, kondigde Engeland aan dat het mandaat zou worden neergelegd met 
ingang van het daaropvolgende jaar, jaar ook van de oprichting van de staat Israël, wat 
echter nog een verdeeld Jeruzalem zou hebben met één deel dat Israël toebehoorde. 
Het gebeurde in 1967, maar nu onder een ander gesternte, dat tijdens de Zesdaagse 
Oorlog de Tempelberg werd ingenomen. Hiermee werd Lukas’ profetie bewaarheid 
(21:24): “Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de tijden der heide-
nen vervuld zijn.” Eerst aan de Romeinen, toen aan de Moslims, daarna de Britten, en 
tenslotte was het aan de Jordaniërs onderworpen.  
 
Sinds die profetische dag in juni 1967 is vrede het enige dat nog ontbreekt, niet in het 
minst vanwege de autocratische politiek ten aanzien van de geannexeerde gebieden. 
Hiervoor moest een zware tol betaald worden tijdens de Yom Kippur Oorlog van 1973. 
Tienduizend van de bloem der natie vonden de dood plus nog eens drieduizend in de 
voorafgaande confrontaties. Dit was heel wat anders dan de 769 gesneuvelden tijdens 
de Zesdaagse Oorlog. De keten van gebeurtenissen wordt met vaardige pen door 
Bernard Avishai in zijn boek uit 1985 uiteengezet: “The Tragedy of Zionism”. Het is 
niet onbetekenend dat de Arabische Intifada (opstand) op 9 december 1987 begon, op 
de één generatie termijn van de Britse bevrijding van Jeruzalem, d.w.z. na 70 jaar, wat 
tevens 40 jaar na de afloop van het mandaat is. 
 
Tot aan de vestiging van de staat Israël werden de Joden in de Arabische landen geto-
lereerd, alhoewel ze sterk werden gediscrimineerd. Hitler wilde tijdens de oorlog 
weten hoeveel Joden in Marokko woonden, toen ongeveer 255.000, waarop de koning 
antwoordde: “We hebben alleen Marokkanen, geen Joden in dit land.” Maar na de 
oprichting van de staat Israël moesten ze Marokko verlaten, waarna nog slechts 13.000 
achterbleven. Hun bescherming was opgeheven. Hoe deze ommezwaai te verklaren, 
die de algemene houding illustreert binnen de Arabische wereld? De oriëntalist profes-
sor Hans Jansen heeft het probleem meesterlijk beschreven in een interview van 16 
december 2006 in dagblad Trouw. Zijn hiernavolgende analyse verklaart de felle 
reactie van de Arabische landen en hun weigering Israël bestaansrecht toe te kennen: 

                                                
5) “Mijn Wraak is Barmhartig” – Stichting Getuigenis en Eenheid # 1971 (p. 29). 
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«« De realisering van het zionistisch project, voor de Tweede Wereldoorlog door 
de meerderheid van de Joden in Europa als utopisch beschouwd, stelde de Joden 
in het hele Midden-Oosten in staat om de ‘dhimmi-status’ – juridisch beschermd 
maar wel burgers tweede klas – vér achter zich te laten en hun onafhankelijkheid 
te bekrachtigen. De Arabische Moslims, een trotse en zich dominant gedragende 
groep mensen, werden door deze ontwikkeling diep geschokt, enkel en alleen 
door het feit dat die beschermde minderheid van Joden in het Midden-Oosten 
niet langer haar status wilde accepteren onder de neerbuigende, semi-achtende, 
semi-tolerante blik van haar overheersers. De Moslims verwijten de Joden dat 
zij niet meer willen weten wat hun plaats is binnen de islamitische wereld. De 
onverwachte metamorfose van de verachtelijke, machteloze, vernederde en 
onderworpen Jood in een zionist die militaire overwinningen behaalt en daarom 
als een bedreiging voor de samenleving van Moslims wordt ervaren, heeft een 
theologische, sociologische, economische en politieke breuk in de eeuwenoude 
traditie van de Islam veroorzaakt. En die kan niet worden getolereerd. Dit beeld 
van de zionistische Jood wordt dagelijks gevoed door gevoelens van diepe 
verontwaardiging en woede over de roof, de plundering, de bezetting van het 
Arabische Heilige Land - Palestina - door Israël. De metamorfose van de Jood in 
een zionist wordt tot op de dag van vandaag in de Arabische wereld ervaren als 
een onophoudelijke provocatie en een schandaal, omdat zij de superioriteit van de 
Islam in twijfel trekt. De rollen zijn omgekeerd: nadat Moslims in het Midden-
Oosten meer dan twaalf eeuwen over machteloze en vernederde Joden hebben 
geheerst, heersen nu die door hen getypeerde ‘machteloze en verachtelijke Joden’ 
– zeker in de bezette gebieden maar eigenlijk in het hele Midden-Oosten – over 
de Moslims. Moslims zijn diep geschokt in hun religieuze overtuiging. Ze raken 
gefrustreerd en getraumatiseerd. »» 

 

 
 
Maar pas nadat de ‘Palestijnse burger’ was gecreëerd, vonden de Arabieren voor hun 
eisen in het Westen een gewillig oor. Het idee komt in feite voort uit de confrontatie 
met het zionisme en is niet gestoeld op een of andere vorm van nationale ambities 
zoals we dat in het Westen kennen in de context van ‘nationaal’. Het concept van een 
‘statenloos Palestijns volk’ berust niet op feiten. Het is een verzinsel. Voordat de Joden 
vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in toenemende mate naar het land Israël trok-
ken, was het Land van Damascus of Groter Syrië (Bilad ash-Sham), zoals het toen 
heette, een godverlaten en achterlijk gebied dat onder administratief beheer stond van 
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het Ottomaanse rijk zonder heenwijzing naar een of ander volk of nationaliteit. De 
meeste Arabieren, die in de Westbank (Judea en Samaria) wonen en de Gazastrook, 
zijn nieuwkomers wiens ouders of grootouders vannuit de omliggende landen daar 
naartoe waren getrokken, aangelokt door de relatieve economische welvaart die dank-
zij de zionistische initiatieven was ontstaan en de Britse aanwezigheid – hetgeen niet 
inhoudt dat ze geen recht hebben op een fatsoenlijk bestaan. Het is echter onjuist te 
zeggen dat de inheemse bevolking door de Joden werd uitgedreven en dat de Joden 
daarom moeten verdwijnen. We moeten de dingen zien zoals ze zijn, niet zoals we 
graag zien dat ze zijn. 
 

 

H E T   S C H E M A   V A N   D E   T E R U G K E E R 
 

 1840 - Begin van de messiaanse eeuw, aangekondigd door Rabbijn  
     Judah Alkalai. Tevens het begin van het publieke en politieke  
     debat in Engeland ten gunste van de TERUGKEER. Uitbraak  
     van de bloedbeschuldiging, een oude aanklacht, hier gekend 
     als de Damascus Affaire. 

1840 + (2x11) =  1862 - Publieke aankondigingen door Kalischer en Hess  
  voor de TERUGKEER.  

1840 + (3x11) =  1873 - Aanvang antisemitisme nieuwe stijl, aangespoord door 
  ‘der Gründerschwindel’, die de belangrijkste motivator voor 
  de TERUGKEER zou worden.  

1917 – (2x10)  =  1897 - Het eerste Zionistische Congres: de eerste Joodse Nationale  
  Vergadering sinds de natie haar onafhankelijkheid had verloren  
  en het eerste teken van de wedergeboorte van het Joodse volk.  

1840 + (7x11)  =  1917 - Einde van de Ottomaanse vertrappeling en uitgifte van de 
  Balfourverklaring die het recht op TERUGKEER vastlegde.  

1840 + (9x11) =  1939 - Schending van de belofte d.m.v. het Witboek. Het begin ook  
  van de Tweede Wereldoorlog, wat inhield dat het antisemitisch  
  monster werd ontketend.  

1917 + (3x10)  =  1947 - Aankondiging einde van Britse Mandaat (Jeruzalem verdeeld). 

1917 + (5x10)  =  1967 - Het einde van de vertrappeling: geheel Jeruzalem geannexeerd. 

1917 + (7x10)  =  1987 - Het startschot voor de Palestijnse opstand (Intifada). 

1917 + (8x10)  =  1997 - Herdenking van drieduizend jaar Jeruzalem. 

1917 + (8x11)   = 2005 - Begin van uitvoering van de zogenaamde routekaart (roadmap). 

1840+(15x11)  = 2005 - De ‘routekaart naar vrede’ bestond niet, maar was in wezen 
  een uitverkoop van Eretz Israël door zijn eigen leiders, 
  wat tot de tragische uitzetting leidde van de Joodse inwoners 
  uit Gaza. Een nieuwe mijlpaal van antisemitisme! 

 
 

Het bovenstaande schema helpt de gebeurtenissen rondom de  “terugkeer van het Volk van 
God naar het land hunner Vaderen” in perspectief te plaatsen. Ik wijs erop dat dit pas ont-
stond nadat de begeleidende tekst gereed was. Het schema presenteerde zich toen als het 
ware vanzelf. Ik zou ook willen opmerken dat in de opeenvolging van veelvouden van 10 na 
1917, dat tot het jaar 1997 voert, dat toen de officiële herdenking plaatsvond van 3.000 jaar 
Jeruzalem. Toch was volgens de Panin-chronologie de Stad van David toen reeds 3.022 jaar 
oud, gerekend vanaf de tijd van Davids verovering van de oude stad. (2 Sam. 5:4-6) 
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In het schema van de terugkeer zien we veelvouden van 33, maar de eerste Intifada van 
1987 valt daarbuiten. Het schema toont aan dat er vanaf 1840 uitbarstingen van anti-
semitisme plaatsvonden vermeerderd met 3x11 jaren (1x33), 9x11 (3x33) en 15x11 
(5x33), dus in de jaren 1873, 1939 en in 2005. De eerste Intifada valt daarbuiten en 
dient niet als een uitbarsting van antisemitisme te worden gezien, maar eerder als een 
spontane uitbarsting tegen een onderdrukker. In de loop der jaren escaleerde het con-
flict, maar het ontstaan van de Intifada ‘op dat bepaalde punt’ (1987) is wat anders als 
antisemitisme en was ongepland. De aanleiding was een dodelijk ongeval in de Gaza-
strook waarbij een Israëlische vrachtwagen was betrokken. Deze volksopstand kwam 
voor de Palestijnse Verzetsorganisatie (later de Palestijnse Autoriteit), die toen in Tu-
nis verbleef, als een volslagen verrassing en het duurde daarom enige tijd voordat zij 
de teugels in handen nam en van intifada’s een politiek wapen wist te smeden. 
 

Het is opmerkelijk dat de structuur van meervouden van 33 zonnejaren samen 
met de 34 maanjaren, (1873, 1939 en 2005) overeenkomt met het thema van 
antisemitisme. Zoals opgemerkt komen 33 zonnejaren min 4,5 dagen overeen 
met 34 maanjaren.6) Een ultieme vorm van antisemitisme was natuurlijk de 
kruisiging van onze Heer en Redder op de leeftijd van 33 jaar (Jezus is een 
Jood). En nog altijd wordt Hij op iedere hoek van een straat gekruisigd! 

 

9 – De uitzetting uit de Gazastrook 

Volgens het VN-verdelingsplan uit 1947 voor Palestina zou de Gazastrook deel uit-
maken van de nieuwe Arabische staat. Maar de Arabieren verwierpen het plan. Toen 
Israël het jaar daarop onafhankelijk werd, viel het Egyptische leger Israël vanuit het 
zuiden aan. Alhoewel Israël de aanval terugsloeg, werd onder Engelse druk een wapen-
stilstand bereikt, hetgeen voorkwam dat Israël de verslagen Egyptische troepen uit de 
Gaza verdreef. Dit gebied was nu tot een nauwe strook gereduceerd en heet sindsdien 
de Gazastrook. 
 
Egypte verleende geen burgerschap aan de inwoners van de Gazastrook die daarmee 
statenloos werden. Onder Egyptisch bewind nam de bevolking sterk toe omdat de zo-
genaamde Palestijnse vluchtelingen de regio massaal binnenstroomden. De Gaza-
bewoners konden moeilijk naar Egypte reizen. De meesten werden permanent afhan-
kelijk van de VN hulpprogramma’s. 
 
In 1956 bezette Israël de Gazastrook als antwoord op de Egyptische politiek van natio-
nalisatie van het Suezkanaal en het afsluiten van de scheepvaartroutes naar Israël toe. 

                                                
6) Lag ba-Omer is een bijzondere dag op de Joodse kalender. ‘Lag’ is het Hebreeuws 
voor 33. De omer, wat de (graan)garve is, geeft volgens het voorschrift van Leviticus 
23:10-16 het 49-daagse intermezzo aan dat tussen Pasen en Pinksteren ligt. Het 
Griekse ‘pentekoste’ voor Pinksteren betekent ‘vijftigste’ en geeft daarom de dag aan 
na dit intermezzo. Vanaf de gersteoogst op Pasen tot aan de tarweoogst op Pinksteren 
wordt de voortschrijding van de omer-oogsten dagelijks geteld als uiting van vertrouwen 
in Gods voorziening. Lag ba-Omer is dus de 33e dag binnen deze periode. 
 Ergens in de geschiedenis werd het tellen van de ‘omer’ een periode van halfrouw. 
Waarom is onbekend, maar het heeft misschien iets te maken met de recessie van de 
equinox. (zie het artikel “Het Zonnewonder”) Onder praktiserende Joden vinden dan 
geen huwelijken plaats en mag het haar niet worden geknipt. Middenin deze rouw-
periode, op de Lag ba-Omer, worden de beperkingen plotseling opgeheven. Die dag 
wordt dan een dag van viering en blijdschap: huwelijken zijn gepermitteerd en vinden 
in orthodoxe kringen met tientallen plaats; dan krijgen jongetjes van drie jaar oud hun 
eerste knipbeurt, kinderen spelen met pijl en boog en men laat vreugdevuren branden. 



 - 21 - 3e editie 

Maar onder internationale druk deed Israël spoedig afstand van dat gebied. In de vol-
gende tien jaar gebruikte Egypte de Gazastrook als uitvalsbasis voor terroristische aan-
vallen op Israël. Dit speelde mee in het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog in 1967 
tijdens welke Israël de Gazastrook overmeesterde, de Sinaï, de Westbank en ook de 
Golanhoogte. 
 
Tijdens de zeventiger en tachtiger jaren kocht de regering van Israël grond op in de 
Gazastrook voor de constructie van Israëlische vestigingen om hiermee zijn aanwezig-
heid te consolideren. Haatgevoelens maakte de regio tot een broeinest van Palestijnse 
acties en politieke onrust. Opstanden, demonstraties en gewelddadige confrontaties 
tussen Israëliërs en Palestijnen leidden tot de Palestijnse opstand van 1987, wat als snel 
oversloeg naar de Westbank, aan de andere kant van Israël. 
 
Israël tekende de Oslo-accoorden in 1993 waarmee de sociale verantwoordelijkheid 
voor de Palestijnen in een nieuw lichaam werd ondergebracht dat de Palestijnse Auto-
riteit (PA) heette. Onder deze overeenkomst beheerde de PA de Palestijnse zaken in de 
Gazastrook, terwijl Israël toezicht hield op de Israëlische vestigingen, de buitenlandse 
politiek en de gewapende troepen. Tegen eind mei 1994 hadden de meeste Israëlische 
legers zich uit de Gazastrook teruggetrokken en had de PA het administratief beheer 
aanvaard. In november 1994 echter ontstonden botsingen tussen de Palestijnse politie 
en leden van de Islamitische groeperingen Hamas en de Islamitische Jihad, die zich 
tegen het vredesproces verzetten. Begin 1995 eisten deze groeperingen de verantwoor-
delijkheid op voor een aantal zelfmoordaanslagen en andere terroristische acties tegen 
Joodse burgers in Israël en de Gazastrook. De Israëlische regering reageerde met het 
sluiten van zijn grenzen voor de duizenden mensen uit Gaza die in Israël werk vonden. 
 
In september 1995 tekenden Israël en de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Jasser 
Arafat een tweede vredesverdrag waarmee de weg werd geopend voor Palestijnse 
verkiezingen en alle Palestijnse steden en vluchtelingenkampen in de Westbank be-
perkt zelfbestuur kregen. Desalniettemin ging onder nietsontziende haat het afvuren 
van raketten vanuit de Gazastrook naar de naburige steden in Israël gewoon door, en 
bleven er ook zelfmoordaanslagen plaatsvinden. 
 
De Tweede Intifada brak in september 2000 uit onder pretext van Ariel Sharons 
bezoek aan het Tempelberg complex in Jeruzalem. Een half jaar later zou hij premier 
van Israël worden. In de loop van 2004 werd duidelijk dat premier Sharon zich sterk 
maakte voor unilaterale terugtrekking uit al de 17 Joodse vestigingen in de Gazastrook. 
Dit werd als consequentie van de Oslo-accoorden gezien. De leuze was “land voor 
vrede” en we moeten de “Routekaart” (Road Map) volgen, maar in werkelijkheid was 
er geen Routekaart! Het was een misleiding van het Israëlisch volk door politici die 
alleen maar in wereldlijke termen konden denken. Zelfs de vraag die een politicus 
zichzelf zou kunnen stellen: “God, wilt U dat ik dit doe?” zou als belachelijk van de 
hand worden gewezen en als belediging van de menselijke waardigheid. 
 
In 2005 begon de uitzetting van alle Joodse inwoners uit de Gazastrook. Op 13 augus-
tus werd de Gush Katif regio, die binnen Gaza ligt, voor niet-ingezetenen gesloten, uit-
voering gevend aan Ariël Sharons ontruimingsplan. De meeste inwoners verlieten hun 
huizen onvrijwillig of hadden zelfs niet gepakt om hun uitzetting voor te bereiden. Op 
15 augustus begon de een week durende gedwongen en traumatische uitzetting uit de 
Gush Katif nederzettingen. De ingezette troepen waren geen Nazi’s, maar bestonden 
uit de in militair pak gestoken eigen zonen en dochters van de natie. In de praktijk 
keerden veel inwoners terug om de inhoud van hun huizen in te pakkken en toen op 23 
augustus begon de Israëlische overheid met de vernietiging van alle woonhuizen. Op 
12 september trok het Israëlische leger zich terug uit de zeventien vestigingen tot aan 
de “Groene Lijn”. Alle openbare gebouwen – scholen, bibliotheken, openbare ruimtes, 
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evenals industriële gebouwen, fabrieken en kassen, die niet uit elkaar konden worden 
gehaald, bleven intact. Op die dag namen duizenden uitzinnige Palestijnen, met 
toestemming van de vertegenwoordigers en politie van de Palestijnse Autoriteit, aan de 
plundering deel, vandalisme en vernietiging van de synagogen en een aantal andere 
gebouwen. Het uiteindelijke resultaat van de politiek van eerste minister Sharon was 
allesbehalve vrede. Het heeft Israël een keten van ellende bezorgd, maar vooral de 
dappere mensen van Gush Katif.  
 

 
 
Om te zien wat loos is, begrijpen is wél wat anders, moeten we teruggaan naar de 
Oslo-akkoorden van 1993. Die waren gebaseerd op het principe “land voor vrede”. 
Israël zou het gezag van Palestijnse gebieden aan de inwoners overdragen die onder 
Arafats leiding stonden. Zelfs werden zijn troepen door Israël van wapens voorzien om 
het dagelijks gezag te kunnen uitoefenen. In ruil daarvoor beloofde Arafat het geweld 
in te tomen. De terreurorganisaties zouden worden bestreden en tenslotte ontmanteld 
om de bevolking duidelijk te maken dat vrede met Israël het nieuwe perspectief was. 
Arafat heeft niet eens de moeite genomen zich aan zijn beloftes te houden, want hij 
interpreteerde de toenadering van de Israëlische overheid als een zwaktebod dat moest 
worden uitgebuit. De omslag naar vrede, zoals we die bij Nelson Mandela hebben 
gezien, bleef achterwege. In plaats daarvan voerden Arafat en gelieerde partijen, zoals 
de Al Aqsa brigade, de terreur juist op. Het aantal slachtoffers van zelfmoordaanslagen 
was in de eerste vijf jaar na Olso hoger dan in de vijftien jaar daarvoor. 
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In plaats van vredeseducatie kwam er een door de overheid gesponsorde campagne van 
haat die in alle geledingen van de Palestijnse samenleving doordrong, tot zelfs in de 
kleuterscholen. Dat leidde tot een onvoorstelbare haatdragende maatschappij, waarin 
een jeugdsporttoernooi werd vernoemd naar een terrrorist wiens heldendaad het was 
om een Israëlische baby te hebben doodgeschoten en waar op de jeugdtelevisie Mickey 
Mouse oproept tot geweld tegen Joden, en waar vakantiekampen tot hersenspoelcentra 
voor terreur werden. Dit alles werd in de hand gewerkt door de waanzinnige politiek 
van Sharon en zijn medestander Shimon Peres die later, in 2007, de negende president 
van de Staat Israël zou worden. 
 
Zij stonden niet alleen. Het is ook het werk van zoveel anderen die niets willen weten 
van een ‘uitverkoren volk’ met een ‘door God gegeven land’ en een ‘door God gege-
ven opdracht’. Die in plaats daarvan hun eigen droom willen waarmaken en in de 
volken opgaan. Het is echt niet toevallig dat Marx Joods was en dat de Joodse kolo-
nisten van het eeste uur overwegend socialistisch en communistisch waren. Bij het 
volk Gods zijn de keuzen altijd hard en de gevolgen altijd dramatisch. Uitverkiezing 
heeft ook zijn nadelen! De culminatie van het verraad door de door hun gekozen 
leiders, was de uitzetting uit Gush Katif toen de besten van het volk naar een soort kar-
tonnen vluchtelingenkampen werden verbannen. De Yesha-Raad van Judea-Samaria 
(een soort provinciaal bestuur) noemde het in mei 2007 in het door haar gepubliceerde 
rapport met citaten van bekende Israeli’s, politici en journalisten: “één der ernstigste 
wandaden in de geschiedenis van het Joodse volk, begaan door een Joods Bestuur 
tegen haar eigen burgers”.  
 
God ziet niet lijdzaam toe dat zijn land wordt verdobbeld. Op 26 cheshvan 5768, of 7 
november 2007, zond “SOS Israël” een brief 7) aan de president van de Verenigde 
Staten, George W. Bush, waarin ze hem waarschuwden dat als Amerika tijdens de aan-
staande Annapolis conferentie druk op Israël uitoefende om zich uit delen van het land 
Israël terug te trekken en om Jeruzalem op te splitsen, dat zulks ertoe zou leiden dat 
Amerika door rampen werd getroffen. De rabbijnen wezen erop dat ze een vergelijk-
bare voorspelling in 2005 hadden gedaan, voorafgaand aan de door de Verenigde 
Staten gesteunde terugtrekking uit de Gaza strook en noord-Samaria. De brief luidde: 

«« We hebben president Bush geschreven als iemand die in de Bijbel gelooft, om 
te waarschuwen voor het verschrikkelijke gevaar waaraan hij zijn land blootstelt 
door zo’n conferentie te beleggen. Het land Israël behoort toe aan het volk van 
Israël. God straft ieder die Israël dwingt Zijn land (Gods land) op te geven.8) Het 
lijdt geen twijfel dat de door de orkaan Katrina veroorzaakte overstroming van 
New Orleans, Gods straf was voor het opheffen van de nederzettingen (in Gaza), 
waardoor honderdduizenden dakloos werden, honderden gedood of gewond en 
miljarden dollars over de balk gesmeten [naar schatting USD 125 miljard] – 
kunnen we hier werkelijk Gods hand ontkennen in het toepassen van oog om oog, 
tand om tand? »» 

 
De orkaan Katrina, die op 29 augustus New Orleans verwoestte en 1835 doden veroor-
zaakte, ontstond op 23 augustus – op de dag zelf dat de uitzetting van Gush Katif was 
voltooid. Katrina heeft meer dan een miljoen mensen van de centrale kust van de Golf 

                                                
7) Bron IsraelNN.com – De brief was ondertekend door de rabbijnen Dov Wolpe, 
Dov Lior, Yekutiel Rapp, Gedalia Axelrod en Yaakov Yosef, de zoon van de vroegere 
opperrabbijn Ovadia Yosef, en Rabbijn Meir Druckman. 

8) Het gebied van Israël is Gods land. God onderwerpt zich niet aan menselijke 
willekeur, zeker niet wat dit betreft, overeenkomstig Leviticus 25:23: “U (volk van 
Israël) mag de grond (die Ik u in bezit heb gegeven) niet voorgoed verkopen, want 
de grond behoort Mij toe; u bent slechts vreemdeling en gast bij Mij.” 
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verplaatst naar andere gebieden in de Verenigde Staten waardoor de grootste diaspora 
in de geschiedenis van de VS ontstond. Sinds die fatale week in augustus 2005 zijn 
elders in het land meer uitzettingen gevolgd en werden plannen gesmeed voor verdere 
overgave van land aan Arabieren, waarbij zelfs over een enclave werd gesproken in het 
centrum van het land. En gaat de brief verder: 

«« Deze keer waarschuwt de Almachtige de US van tevoren: indien de waterplaag 
niet voldoende was, zal Hij nu vlammen zenden. Terwijl honderdduizenden 
families reeds op de vlucht zijn voor de vreselijke branden in California, vragen 
wij u: “Gaat u echt uw kwaadaardige plan doorzetten?” »» 

 
Sinds de Gush Katif ramp zijn de existentiële problemen van Israël, die nietige strook 
land aan de Middelandse Zee, alleen maar toegenomen. Meer beschietingen, een Liba-
nonoorlog en extra spanningen langs de Syrische grens. Bloed bleef vloeien en uitzicht 
op vrede werd wanhoop. De Routekaart bleek een illusie en het terugtrekkingsplan een 
misselijk makende verkooptruc. Het is daarom dat de uitzetting uit Gush Katif een 
plaats verdient in het schema van de restauratie van Gods uitverkoren volk, om precies 
te zijn op 5 x 33 jaar sinds het eerste gloren van de Messiaanse Eeuw. De klok tikt ver-
der, nu al meer dan 180 jaar. Maar dat betekent óók, dat vrede en gerechtigheid nader-
bij komen. 
 
 
 

Meer dan een sprankje hoop 

Ik zou nu uw aandacht willen vestigen op een woord van God dat Hij zijn woord-
voerster heeft toevertrouwd bekend staande onder het acroniem van J.N.S.R. In 
het gewone bestaan is zij een in Frankrijk wonende huismoeder, waarbij de 
letters J.N.S.R. staan voor “Je ne suis rien” of “Ik ben niets”, maar ook “Jésus 
notre Seigneur revient” of “Jezus onze Heer komt terug”. Ik citeer nu uit de 
profetie van J.N.S.R. van 3 juni 2003: «« De (mondiale) gebeurtenissen zullen 
zich overal steeds sterker voortzetten en alles zal worden omvergeworpen, ver-
plaatst. De harten zullen gedwongen worden om Mij door alle tekenen, die Ik 
aan de gehele wereld geef, te erkennen. Zichtbare en onzichtbare tekenen, welke 
in de harten zullen gebeuren, zelfs daar waar zij geen luisterend oor voor Mij 
hebben. Ik zal met zoveel Liefde spreken dat de wreedste als sneeuw voor de zon 
zullen smelten: dat is Mijn Genade die in die stenen harten zal ageren. Stel je een 
muur voor waar je niet overheen kunt klimmen, die men overschrijdt zonder 
rekening met zijn hoogte te houden. Het is geen wonder dat een mens doet, het 
is geen spectaculair wonder dat Ik voor jullie ogen ga doen, het is veel groter dan 
dat. God zal in Zijn oneindige Goedheid de muur laten vallen die de vijandige 
broers altijd van elkaar gescheiden heeft. Neen, het is niet de wil van de mens, 
maar die van God. Ik heb gezegd: thans moeten jullie je verenigen voor de vrede 
en die moet zich door de gehele wereld verspreiden, want Ik wens dat Mijn vrede 
van Mijn land Israël komt. Niets zal van de mens komen en nochtans zullen zij 
zich op de borst slaan dat zij bezig zijn een vrede te tekenen die van ieder mens 
komt die de landen wil verenigen die altijd met elkaar hebben gebotst. Ziedaar 
Mijn eerste teken en je mag het nu al aankondigen. En jij, je weet dat je God, je 
Jezus van Liefde dat tot meerdere Eer van God, Mijn en jullie Vader, zal hebben 
gedaan. Dat blijft en zal het grootste teken blijven, want het is het begin van de 
vrede, van Mijn vrede in de gehele wereld. »» 
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.APPENDIX 1. 
 

Het antisemitisme behoort nog niet tot het verleden 
 
Het schema van de terugkeer kent vier data die doen denken aan Ezechiël 20:32-37: 

«« En van uw verlangen om als de heidenen te zijn (…) daar komt niets van in. 
Zo waar als Ik leef, spreekt God de Heer, met krachtige hand en met uitgestrekte 
arm en met uitgegoten grimmigheid zal Ik u (Israël) uit de volken terugvoeren 
en uit de landen samenbrengen waarover u verspreid bent. Want Ik zal u uit de 
volken voeren en uit de landen vergaderen waarin u bent verstrooid, door sterke 
hand en uitgestrekte arm, door een uitgegoten grimmigheid. (…) Ik zal ulieden 
onder de roede doen doorgaan en aan het Verbond onderwerpen. »»  

 
Het antisemitisme is zeker niet door God veroorzaakt, maar Hij heeft het laten gebeu-
ren om een hoger doel te bereiken: de samenbrenging van zijn volk. De vier opmer-
kelijke data zijn 1840, 1840 plus 1x33, plus 3x33 en 5x33 – oftewel: 1840, 1873, 1939 
en 2005. Het jaar 1840 was een herleving van de absurde bloedlaster, wat tijdens de 
middeleeuwen leek te zijn begraven, en waarin men de Joden beschuldigde om ‘zoals 
altijd’ het bloed van Christenen met Joodse paasmatzes te vermengen. Het jaar 1873 
was het begin van een jodenvervolging nieuwe stijl onder de noemer van antisemitis-
me, toen een nieuwe term ter vervanging van Judenhass. Het jaar 1873 spreekt min of 
meer voor zichzelf, maar zonder het schema zou ik 1939 niet als doorslaggevend 
hebben herkend. Wat is er toen gebeurd? 
 
Bij zijn terugkeer in Engeland op 20 september 1939 was de premier van Engeland, 
Neville Chamberlain, enthousiast over het Verdrag van München dat hij zojuist met 
Hitler had gesloten, en arrogant uitte hij toen de beruchte woorden: “Mijn goede vrien-
den, voor de tweede keer in onze geschiedenis komt een Brits premier terug uit Duits-
land en brengt op eervolle wijze vrede mee. Ik geloof dat het een vrede is voor onze 
tijd.” Toch was dit verdrag pas mogelijk geworden nadat was besloten het openlijk 
antisemitisme van het Duitse Rijk als politiek irrelevant te verklaren. Daarom kon het 
gebeuren dat de Engelse regering enkele maanden eerder een Witboek publiceerde, 
ook bekend als het MacDonald Witboek, wat een duidelijke ommezwaai inhield ten 
opzichte van de Balfourverklaring. Zonder het Witboek, daar ben ik van overtuigd, 
zouden Hitlers initiatieven om tot uitroeiing van het Joodse volk te komen hier in de 
Westerse landen felle tegenstand en woedende reacties hebben ontlokt. Maar in plaats 
daarvan werd tijdens de oorlog de Duitse vernietigingsmachine verzwegen. Het zij ver-
meld dat een belangrijke oorzaak voor deze muur van zwijgen was dat het te ongeloof-
lijk leek om waar te zijn en dat het daarom door de mensen die ervan hoorden niet 
mentaal werd geregistreerd. Er zijn nooit pogingen gedaan om de spoorwegen die naar 
de vernietigingskampen leidden te bombarderen. Er zijn ook nooit bombardementen 
geweest op de kampen zelf. Zo moeilijk was dat niet. Hitlers plannen hadden tot op 
zekere hoogte belemmerd kunnen worden. Daarom draagt Engeland indirect een 
zekere medeplichtigheid aan de holocaust. 
 
Als wij de redenatie doortrekken naar het drama van de uitzetting uit de Gazastrook, 
kan worden vastgesteld dat ook deze wandaad de kiem in zich droeg van de vernieti-
ging van het Joodse volk, maar nu op eigen bodem, een gebeurtenis die dankzij God 
zal worden voorkomen. Natuurlijk, het Joodse volk zal altijd overleven; God heeft ze 
nodig – en ook wij hebben ze nodig – ter verwezenlijking van zijn plannen en om de 
plechtige beloftes na te komen die Hij aan Abraham en zijn nageslacht heeft gezworen. 
 
------ 
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.APPENDIX 2.  
 

• De Damascus Affaire 
De Damascus Affaire was in 1840 een beruchte bloedlaster waarin Christelijk antise-
mitisme en brede Islamitische antipathieën tegenover de Joden een climax bereikten, 
die nog verder werden opgezweept door de politieke strijd onder de Europese machten 
die meer macht wilden in het Midden Oosten. We gaan nu de affaire bespreken op 
basis van “The Damascus Affair: ‘Ritual Murder’, Politics, and the Jews in 1840” 
van Jonathan Frankel (Cambridge University Press # 1997). Aan dit boek is 
gedegen onderzoek voorafgegaan; het telt bijna 500 pagina’s kleine druk. Het is het 
eerste complete wetenschappelijke onderzoek sinds 1840 naar de Damascus 
Affaire. Als ik Frankel citeer verwijs ik alleen naar pagina’s. Er zijn ook nogal wat 
citaten ad verbum uit de 2e editie van The Encyclopaedia Judaica uit 2007, die de 
zaak bespreekt onder de titel “Damascus Affair”, maar die citaten staan niet tussen 
aanhalingstekens. 
 

 
Er zijn vroeger heel wat bloedlasters geweest, ook in die relatief moderne tijden, maar 
ze werden door de Ottomaanse heersers altijd afgewezen. Deze keer was het anders, 
ook omdat de gehele Westerse pers zich inzette om de Joden hiervan te beschuldigen. 
Hoe ontstond deze duistere wending? Dat is bron voor speculaties en niet zo eenvou-
dig uit te leggen. Volgens Frankel (p. 58) vervulde Beaudin hier waarschijnlijk de 
sleutelrol in:  

«« Iedere poging om Ratti-Mentons gedrag te begrijpen tijdens de Damascus 
Affaire (die als Franse consul de zaak in gang zette) dient rekening te houden 
met het feit dat op de startdatum van 5 februari hij pas drie maanden in de stad 
woonde. Hij was niet bekend met het Midden Oosten, kende geen Arabisch 
of Turks, en was totaal afhankelijk van het advies van die Europeanen die de 
ervaring en kennis hadden die bij hem ontbraken. Onder die Europeanen bevond 
zich Jean-Baptiste Beaudin wiens woning het sociale centrum werd van hun 
kring. »» (p.57) 

Beaudin was een zeer getalenteerd man die perfect Arabisch sprak. Hij was ook gedu-
rende lange tijd de enige vertegenwoordiger van een Europese staat in Damascus. Zo-
als Franklin opmerkt: (pp. 59, 56, 60) 

«« Om iemand tegen zich te hebben die zo formidabel getalenteerd was en zo’n 
sterke positie had was een ware nachtmerrie voor de Damascener Joden. (…) 
Hij was alomtegenwoordig – nam deel aan de onderzoekingen; was actief bij 
de kruisverhoren, zowel in het openbaar als in afzondering; en was dikwijls 
aanwezig tijdens de martelscènes – wat nooit het geval was met Ratti-Menton, 
die trouwens goed op de hoogte was van de gebruikte methodes. Zoals besproken 
moet Beaudin een hand hebben gehad in het uitkiezen van de beschuldigden. 
(Franklin merkt verder op:) Natuurlijk, indien Jean-Baptiste Beaudin en de Consul 
Ratti-Manton de zaak in gang hebben gezet en begeleidden, was het uitsluitend de 
gouverneur-generaal die het telkens voortzette. Zonder het continue gebruik van 
marteling zou er geen vooruitgang zijn geboekt. Dat deze onderzoeksmethode 
werd gebruikt behoeft nauwelijks betoog. Geseling, slagen, de kurbash (het slaan 
met een zware zweep) en de bastinado (op iemands naakte zolen meppen) waren 
een vast onderdeel van het administratieve systeem. Het was niet vreemd om te 
vernemen dat iemand dood was geslagen in een poging bijvoorbeeld om belasting 
te heffen of gedeserteerde recruten op te sporen. »»  
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Het begon als volgt: Op 5 februari 1840 verdween Pater Thomas samen met zijn mos-
limknecht Ibrahim Amara. De Capucijner monnik was een Italiaan die reeds lang in 
Damascus woonde. Hij was betrokken bij enkele duistere zaakjes, en hij en zijn knecht 
werden waarschijnlijk door handelslieden vermoord omdat ze met Thomas ruzie 
hadden gekregen. Niettemin circuleerden de Capucijners onmiddelijk het bericht dat 
de twee door de Joden waren vermoord om hun bloed voor hun paasritueel aan te wen-
den. Aangezien de Syrische Katholieken officieel onder Franse bescherming stonden, 
moest het onderzoek door de Franse consul worden geleid. Maar deze man, Ratti-Men-
ton, schaarde zich zonder voorbehoud achter de aanklagers. Hij deed zijn onderzoek 
samen met de gouverneur-generaal Sherif Padia. Het werd op de meest barbaarse wijze 
uitgevoerd. Een barbier, Solomon Negrin, werd zonder aanleiding gearresteerd en 
gemarteld totdat er een ‘bekentenis’ uitrolde waarin werd gezegd dat de monnik in de 
woning van David Harari door zeven Joden zou zijn vermoord. Degenen die hij 
noemde werden daarna gearresteerd; twee van hen stierven onder het geweld der 
martelingen, en een van hen om zijn leven te redden bekeerde zich tot de Islam. De 
overigen werden ertoe gebracht ‘schuld te bekennen’. Later stierven nog twee anderen. 
Een moslimknecht in dienst van David Harari vertelde onder dwang dat Ibrahim 
Amara in het huis van Meir Farhi was vermoord, waar hij getuige van zou zijn geweest 
samen met een aantal Joodse notabelen. De meesten die hij noemde werden gearres-
teerd, maar een van hen, Isaac Levi Picciotto, was een Oostenrijker die onder protectie 
van zijn land stond. Dit leidde tot inmenging van Oostenrijk, Engeland en de Verenig-
de Staten.  
 
Toen enkele botten werden gevonden in een riool in de Joodse wijk verklaarden de 
aanklagers dat die van Thomas waren; en ze werden dienovereenkomstig begraven. 
Een inscriptie op de grafzerk geeft aan dat de apostolisch missionaris Pater Thomas die 
daar begraven ligt door de Hebreërs (Joden) zou zijn vermoord. Toen meer botten 
werden ontdekt schreven ze die toe aan Ibrahim Amara. Maar een bekende arts in 
Damascus, Dr. Lograso, weigerde te ondertekenen dat het menselijke botten waren en 
stelde voor dat ze voor onderzoek naar een Europese universiteit werden gestuurd. Dit 
stuitte echter op verzet van de Franse consul. De autoriteiten verkondigden toen dat op 
grond van de bekentenissen en de ontdekte overblijfselen van de slachtoffers de schuld 
van de Joden aan deze moorden onomstotelijk vaststond. Ze zetten ook 63 Joodse kin-
deren vast om op die manier hun moeders te dwingen de schuilplaats van het bloed der 
slachtoffers te openbaren. 
 
Jonathan Frankel merkt op: (pp. 52-53) 

«« De neiging van historici om de aandacht (…) op Ratti-Menton te vestigen, 
heeft tot een relatieve verwaarlozing geleid van een fundamentele factor in de 
ontwikkeling van de zaak. Het blijkt dat tijdens initiële en beslissende fase, in de 
maand februari, alhoewel dat later anders was, de hele Christelijke gemeenschap 
in Damascus de rituele moordaanklacht steunde. (…) Dit was niet slechts een 
kwestie van de eigen bevolking. (…) Noch was het simpelweg dat een aantal 
Katholieke priesters (…), elk op hun eigen wijze, hierbij betrokken was. Nog 
belangrijker zelfs was het feit dat de kleine groep Europese zakenmensen en 
diplomaten in de stad, Protestanten zowel als Katholieken, Engelsen en Italianen 
alsook Fransen, zonder voorbehoud de acties van de Graaf de Ratti-Menton en de 
gouverneur-generaal steunden. »»  

 
De verschrikkelijke verhalen veroorzaakte opschudding in de Joodse wereld. Het wes-
terse Jodendom was geschokt door wat naar buiten kwam en heftige protesten ont-
stonden. De westers Europese Joden, en in het bijzonder de Joden van Frankrijk en 
Engeland, zagen tekenen van een herleving van de duistere middeleeuwen. De gebeur-
tenissen alarmeerden ook de geassimileerde Joden, zoals uit hun reacties bleek, zelfs 
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zulke Joden die totaal gebroken hadden met het Jodendom. Verlichte niet-Joden protes-
teerden tegen de beschuldiging via de pers en hielden massademonstraties. Een Joodse 
delegatie onder leiding van Mozes Montefiore reisde toen naar Egypte en werd ont-
vangen door Muhammad Ali van Egypte, de heerser ook van Syrië. Ze verzochten om 
het onderzoek naar Alexandrië te verplaatsen ter juridische opheldering, of de zaak 
eventueel door Europese rechters te laten beoordelen. Dit verzoek werd niet ingewil-
ligd onder het argument dat een oorlog tussen Egypte en Turkije op het punt stond uit 
te breken. In feite wilden Muhammed Ali en de Fransen een enquête naar de onder-
zoeksmethoden in Damascus blokkeren. Tezelfdertijd ontving de Oostenrijkse consul-
generaal in Egypte een alarmerend rapport van zijn collega in Damascus en ook hij 
pleitte bij Muhammad Ali om een halt toe te roepen aan de martelingen. Muhammad 
Ali besloot toen om daar gehoor aan te geven. En aldus werd het gebruik van marteling 
op 25 april beeïndigd, bijna drie maanden na de verdwijning van de twee mannen. De 
beschuldiging zelf bleef echter gehandhaafd en het onderzoek in Damascus werd 
gewoon voortgezet. De Joden, die vooreerst hun medegenoten in vrijheid wilden stel-
len, bleven bij Muhammad Ali aandringen om tot verdere actie over te gaan. Ze wilden 
de eenvoudige invrijheidsstelling van de gevangen te aanvaarden zonder een juridische 
uitspraak van onschuld. Tenslotte, echter, werd uitdrukkelijk vermeld dat hun vrijla-
ting gerechtigd was en niet slechts uit hoofde van een gunst van de heerser. Het bevel 
tot vrijlating werd op 28 augustus 1840 gegeven, en zo gebeurde het dat de nog 
levende gevangenen in Damascus werden gered. 
 
Montefiore en zijn delegatie verlieten Egypte richting Constantinopel, waar ze met 
succes bij de sultan erop aandrongen om een ‘firman’ (decreet) uit te geven waarin stond 
dat bloedlasters misleidend zijn en dat rechtzaken tegen Joden op basis van dat soort 
beschuldigingen verboden zijn. Niettemin bleven de Katholieken van Damascus aan 
toeristen vertellen over die ‘vrome’ monnik die door de Joden zou zijn gemarteld en 
vermoord, en hoe die Joden dankzij de intriges van buitenlandse Joodse notabelen van 
de galg werden gered. De Damascus Affaire stimuleerde het Joodse bewustzijn dat er 
nood was aan een samenwerking tussen hun gemeenschappen, wat uiteindelijk heeft 
geleid tot de oprichting van de “Alliance Israélite Universelle”. 
 
Wat in 1840 bijzonder veel angst bij de westerse Joden opwekte was niet alleen dat 
hun medegelovigen in het Midden Oosten gevaar liepen maar ook, en wellicht was dat 
een nog belangrijker motief, dat de beschuldiging van rituele moord aanvankelijk door 
bijna de hele continentale pers als een voldongen feit werd aanvaard. Kenmerkend was 
een rapport dat in april in ontelbare nieuwsbladen stond: 

«« Vandaag is de waarheid gekend: van de negen beschuldigde Joden (…) zijn 
zeven eensluidend in hun totale bekentenis (…) het lichaam werd ondersteboven 
gehangen; een der Joden hield een schaal vast om het bloed op te vangen terwijl 
twee anderen druk uitoefenden om de bloedstroom te versnellen. Toen het bloed 
eenmaal was geronnen wierpen ze zich allen in opperste waanzin op het lichaam 
om het in stukken te snijden.  »» 

 
In Engeland werden dat soort berichten met omzichtigheid aanvaard, maar toch bleef 
Engelands grootste nieuwsblad The Times de stelling steeds herhalen dat, gegeven de 
kwalijke status van hun religie, de taak om de rituele moordaanklacht te ontkrachten 
ronduit bij de Joden lag. The Times, evenals de Duitse Leipziger Allgemeine Zeitung, 
bleven daarop hameren, vaak met de bekende argumenten vanaf de 13e eeuw en 
gebaseerd op veronderstelde passages in de Talmoed waarin het ‘offeren van heide-
nen’ werd voorgescheven. Een editoriaal artikel in The Times van juni 1840 stelde dat 
deze affaire “een van de belangrijkste zaken is die ooit aan de geciviliseerde wereld is 
gepresenteerd. (…) Als we vooralsnog aanvaarden (dat de beschuldiging waar is), (…) 
dan moet de Joodse godsdienst onmiddelijk van het aanschijn van de aarde verdwij-
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nen. (…) We zullen deze kwestie, net als heel Europa en de beschaafde wereld, met 
intense belangstelling blijven volgen.” 
 
Een extra factor dat het gevoel van verslagenheid en schok deed toenemen, waar grote 
delen van het Europese Jodendom onder gebukt gingen, was de situatie die zich in de 
zomer van 1840 in Frankrijk voordeed. Niet enkel werd de beschuldiging van rituele 
moord, afkomstig van de Franse diplomatieke dienst in Damascus, voortdurend en 
luidruchtig gesteund door de gehele ultramontane Katholieke pers onder leiding van 
het invloedrijke dagblad l’Univers (geleid door Louis Veuillot), maar om de zaken 
erger te maken gaf ook de Franse premier, Adolphe Thiers, zij het onder voorbehoud, 
zijn steun aan de consul in Syrië, Graaf de Ratti-Menton. Zelfs de zeer geleerde David 
Paul Drach, een fameuse Joodse bekeerling tot het Rooms Katholicisme, geloofde in 
de bloedlaster, zoals in zijn boek uit 1844 naar voren komt: “De l’harmonie entre 
l’église et la synagogue” (Over de harmonie tussen de kerk en de synagoge). 
 
Isaac Jost is een grote autoriteit aangaande geschiedenis van het Israëlische volk vanaf 
de Maccabese opstand tot aan zijn tijd. Hij schreef kort na het uitbreken van de 
Damascus Affaire (p. 404): “De crisis van 1840 dient niet in afzondering te worden 
bekeken, maar als een belangrijke schakel in het proces van de entree van de tot nu toe 
geïsoleerde Joden in de wereldgeschiedenis alsook het leven der naties.” Om aan te 
geven dat een nieuw tijdperk was begonnen voor het Joodse volk als geheel, verwijst 
Frankel vervolgens naar het baanbrekende artikel uit 1958 van de historicus Baruch 
Mevorah waarin staat dat “het totaal aantal Joodse tijdschriften die in allerlei landen 
over de wereld werden gepubliceerd in de periode van 1841 tot ‘46 is verdubbeld, 
vergeleken met de periode van 1835 tot ‘40.” Merovah was ongetwijfeld correct, zegt 
Frankel, om hierin een uitwerking van de schok van de Damascus Affaire te zien; 
Merovah constateerde ondermeer dat het ledenbestand van de Archives Israélites in de 
tweede helft van 1840 meer dan verdubbelde.” 
 
In 1846 werd een tweedelig boek in 
Parijs uitgegeven, toegeschreven aan 
Achille Laurent*): “Relation historique 
des affaires de Syrie depuis 1840 jus-
qu’en 1842” (historisch verslag van de 
zaken in Syrië vanaf 1840 tot aan 1842), 
hetgeen de volledige ondervragingspro-
tocollen bevatte die door de plaatselijke 
en Franse autoriteiten werden geprodu-
ceerd bij hun enquête naar de verdwij-
ning van Pater Thomas en Ibrahim 
Amara. Bovendien bevatte het een grote 
collectie bijeengeraapte documenten die 
de theorie moest staven dat rituele 
moord door het Jodendom wordt voor-
geschreven (althans bij de traditie hoort 
van bepaalde Joodse sekten), en dát zou 
de verklaring geven waarom de Joden 
de twee mannen hadden vermoord. Het 
geheel kwam duidelijk uit de coterie voort die het Franse consulaat in 1840 had bemand 
en kan daarom worden gezien als iets dat op een officiële publicatie lijkt. Omdat het 
een serie bekentenissen bevatte die zeer gedetailleerd omschreven hoe en waarom de 
Damascener Joden de moorden hadden begaan – terwijl iedere verwijzing naar marte-
ling was weggelaten – werkte het boek van Achille Laurent als een sluipend gif dat 
steeds verder om zich heen greep. 
 

  

 
Het grafmonument van Pater Thomas in 

Damascus, met mogelijkerwijs dierenbeenderen. 
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In de volgende decennia verschenen van de ondervragingsprotocollen een aantal publi-
caties in het Duits, Italiaans, Arabisch, en Russisch, maar de verschrikkelijke martelin-
gen en de misleiding door de autoriteiten kwamen nooit ter sprake. Het idee dat het ge-
val van rituele moord in Damascus definitief bewezen was en dat de gevangenen 
uitsluitend om politieke redenen in vrijheid waren gesteld of door omkoping, werd het 
leitmotiv dat ad nauseum in een uitgebreide reeks antisemitische tijdschriften en boeken 
werd herhaald, waaronder de gerespecteerde Jezuïetische La Civiltà Cattolica* * ) , de 
Nazistische Der Stürmer, maar ook Gougenot des Mousseaux’s “Le juif, le judaïsme et 
la judaïsation des peuples chrétiens” (1869), “Der Talmudjude” (1872) van August 
Rohling, en niet te vergeten Henri Desportes’ “Le mystère du sang chez les juifs de 
tous les temps” (1889) (het bloedgeheim bij de Joden aller tijden). In 1986 publiceerde 
de Syrische minister van defensie, Mustafa Talass, een bestseller “The Matzah of 
Zion”, met wederom een uitgave van de protocollen samen met veel documenten die 
verband hielden met de zaak. Dit ontlokte een storm van protest van Joodse leiders en 
een veroordeling door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken George 
Schultz, maar dat mocht niet baten; het boek wordt nog altijd uitgegeven. Het idee dat 
in Damascus de rituele moord is bewezen wordt van tijd tot tijd in de Arabische media 
naar voren gebracht alsook door Arabische diplomaten. Dat is nooit gestopt. Verschei-
dene Syrische toneelstukken en romans zijn daarover verschenen, recent nog in 2013 
“Yasmin Atik”. Daarin speelde de vermaarde Syrische acteur Jihad Abdo de rol van 
Pater Thomas. 
 
De marmeren graftombe, die zogenaamd de stoffelijke resten van Pater Thomas bevat, 
staat in de Franciscaner Kerk in Damascus en heeft nog altijd (in 2019) de inscriptie 
“Assassinato dacl Ebrei il giorno 5 di Febrajo dell’anno 1840”– door de Hebreërs 
(Joden) vermoord op de dag van 5 februari 1840. En dat is ronduit schandalig; de 
inscriptie hadden ze samen met het graf allang moeten verwijderen. 
 
De Damascus Affaire en vergezellende jodenhaat blijken nog steeds actueel. Indien het 
verleden als maatstaf dient zal dat er niet minder op worden. De Bijbel gebruikt daar-
voor het beeld van een vrouw in barensnood, die in aanloop tot de grote gebeurtenis in 
steeds groter pijn verkeert. 
 

------ 
 
 
*) Volgens Jonathan Frankel (p. 416) was Achille Laurent hoogstwaarschijnlijk het 
gezamenlijke pseudoniem van de Franse Consul Ratti-Menton, zijn naaste raadgever Sibli 
Ayub, en tevens Jean-Baptiste Beaudin. 
 
**) In september 1938 publiceerde La Civiltà Cattolica de details van de nieuwe Italiaanse 
rassenwetten waarin de nationaliteit werd herroepen van eenieder “van het Joodse ras” 
die na 1918 de Italiaanse nationaliteit had gekregen, met de instructie dat allen zonder de 
Italiaanse nationaliteit het land binnen zes maanden moesten verlaten. Na onderscheid te 
hebben gemaakt tussen de kerkelijke benadering en die van de fascisten aangaande het 
“Joodse probleem”, in het bijzonder ten aanzien van de biologische argumenten die tegen 
de leer van de Kerk ingingen, concludeerde het tijdschrift dat de strijd tegen de Joden: 
“moet worden gezien als een strijd die uitsluitend is gebaseerd op de noodzaak van een 
legitieme verdediging van Christelijke mensen tegen een ‘buitenlandse’ natie in de naties 
zelf waar ze wonen en tegen de gezworen ‘vijand’ van ons welzijn. Dit indiceert maatregelen 
om dat soort mensen onschadelijk te maken.” 
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.APPENDIX 3.  
 
Alkalai en zijn profetisch visioen over de uitredding van Israël 
Judah Ben Solomon Hai Alkalai (1798–1878) werd door de rabbijn van Korfoe, Judah 
ben Samuel Bibas (1780-1852), tot het concept van de Joodse natie geïntroduceerd. 
Bibas was een van de bedenkers van het begrip “Hibbat Zion” (genegenheid voor 
Sion) dat als voorwaarde dient voor de vestiging in het land van Israël. Hij ontmoette 
Alkalai in 1839 in de Servische stad Semlin (Zemun) van wie hij het nieuwe begrip 
van ‘teshuvah’ (berouw) leerde kennen als staande op gelijke voet met ‘shivah’ (terug-
keer), en daarom: “een terugkeer naar het land van Israël”. Het gaat volgens Alkalai 
niet slechts om innerlijk berouw, immers innerlijk berouw zonder uiterlijk berouw – de 
toewijding tot de wegen van goedheid als gevolg van innerlijk berouw – is onvolledig.  
 
Alkalai verenigde de ideeën van Bibas met zijn eigen ideeën, wat hij in zijn eerste 
boek verwerkte dat “Darkhei No’am” heette (wegen van goedheid), en wel in hetzelfde 
jaar 1839. Het opvallende kenmerk van Alkalais boodschap is zijn revolutionair idee 
over verlossing in contrast met de traditionele interpretaties. Teshuvah is volgens de 
Talmoed de voorwaarde voor verlossing door Alkalai verklaard in de letterlijke bete-
kenis van teruggaan. Deze benadering is de basis van zijn verkondiging van een terug-
keer naar Sion (Jeruzalem), vervlochten binnen het traditionele kader van het gods-
dienstig denken. Hij breidde de gebruikelijke betekenis van teshuvah peratit (persoon-
lijke terugkeer/bekering) uit, wat impliceert “dat ieder mens van zijn kwade wegen 
terugkeert volgens de definities van berouw zoals de vroege wijzen ons dat hebben 
geleerd”, opdat ‘teshuvah kelalit’ (een algemene terugkeer) ontstaat: “Dat geheel 
Israël naar het land van onze vaderen terugkeert.” 
 
Alkalais boek uit 1840 was een antwoord op de minachtende kritiek die hij te verduren 
kreeg. Getiteld “Shalom Yerushalayim” (vrede aan Jeruzalem) bevatte het de eerste 
reactie op de Damascus Affaire en hints van een terugkeer naar Sion. De eenparige 
opstelling van het wereldjodendom tijdens de Damascus Affaire, alsook de strijd van 
de Serviërs voor hun onafhankelijkheid, bracht hem ertoe om drie jaar later “Minhat 
Yehudah” (het geschenk aan Juda) te publiceren. In dit werk verklaart hij het jaar van 
de Damascus Affaire, dus 1840, als een noodlotting en symbolisch jaar voor de Joodse 
natie op weg naar verlossing. Het lijden van Damascener Joden, zo vond hij, liet 
Hashem (God) toe om het Joodse volk bewust te maken van hun onhoudbare toestand 
in de verbanning in relatie “tot het verbeelde ververwijderde Jeruzalem”. “De zelfge-
noegzame bewoners in den vreemde”, onderwees hij, “dienen de les van de Damascus 
Affaire ter harte te nemen”. 
 
Alkalai kreeg felle tegenstand vanuit orthodoxe kringen die zijn nieuwe benadering 
van verlossing afwezen. Hij bleef echter vlugschrift na vlugschrift verspreiden waarin 
hij benadrukte dat de oprichting van Eretz Israel (het land Israël) de beste oplossing 
was voor het Joodse probleem in Europa. Hij citeerde de vroege en latere wijzen 
waarbij hij numerieke concepten (gematria) gebruikte ter ondersteuning van het idee 
dat 1840 in Gods ogen een monumentaal jaar is, in de Joodse jaartelling 5600. Uit deze 
vlugschriften kwam een ambitieus plan naar voren voor de verwezenlijking van de 
terugkeer naar Eretz Israel. 

Alkalai schrijft in “Shalom Yerushalayim” (deel 1 pp. 33-7) dat het Joodse jaar 5600, 
dat gelijk staat aan het Gregoriaanse jaar 1840, dient te worden verstaan als het begin 
van wat een lang verlossingsproces zou kunnen zijn. Zijn gematria geeft voor 600, met 
de 5000 overgeslagen, het Hebreeuwse woord ‘TaR’ (aangezien ieder getal een letter 
voorstelt): wat beschrijven betekent. Beschrijven, niet initiëren, en het was daarom het 
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‘begin van een proces naar de komende Eeuw toe” en niet het begin van de Eeuw zelf, 
waarbij we het jaar 5600 kunnen zien als het begin van de voorbereiding van de 
zevende dag, gekend als de millennium sabbath – van 6000 tot aan het jaar 7000. 
Waarom 5600? Omdat de sabbath van tevoren dient te worden voorbereid wanneer de 
zesde dag eenmaal zijn apex of midpunt heeft gepasseerd; dus begint de voorbereiding 
als eenmaal 60% van de zesde voorbij is (iedere dag telt duizend jaren). Zoals eenieder 
weet die bij een praktiserende Joodse familie heeft gelogeerd, ontstaat een steeds 
koortsachtiger bedrijvigheid op de zesde dag bij het naderen van ‘sjabbatkaarsen’ (de 
sabbath begint bij zonsondergang) want die zaken moeten op tijd zijn geregeld die 
compleet stilliggen als eenmaal de sabbath begonnen is. Zoals Jonathan Frankel in 
“The Damascus Affair” uit 1994 schrijft:  

«« Volgens een algemene opvatting in de Joodse wereld zou de langverwachte 
Messias uiteindelijk in het jaar 5600 komen, (…) een veronderstelling die in 
algemene termen op het idee was gebaseerd, zoals de Talmoed aanduidt, dat de 
Messias nog voor het einde van het zesde millennium zou komen; volgens de 
Zohar meer specifiek bepaald (een boek daterend uit onze eerste eeuw) op grond 
van een aantal mystieke berekeningen. »» (pp. 294-95) 

Hiermee waren de Christelijk millennialisten goed bekend, vooral de Engelse, hetgeen 
hun inspanning verklaart rond 1840 om de Joden tot de Christelijke religie te bekeren 
opdat de Heer bij zijn ‘parousia’ (wederkomst) een toebereid volk zou vinden. 
 
Alkalai opperde het idee voor een vaste bijdrage voor de vestigingskosten in het 
nieuwe land en ter mobilisering van de internationale erkenning van de Joodse migra-
tieplannen naar Israël, voor de wederoprichting van de raad van oudsten dienst doende 
als een soort Joods parlement, voor een herleving van het Hebreeuws (in het bijzonder 
als spreektaal), voor Joodse landbouw en een Joods leger. Hij uitte de hoop dat Groot-
Brittannië de uitvoering van dat programma zou begeleiden. Hij was tegen het plan, 
zoals in de vroege 1860er jaren ter sprake kwam, om huizen voor Joden in Jeruzalem 
op te richten (battei mahaseh/ toevluchtsoorden) want dat waren slechts tijdelijke voor-
zieningen, terwijl landbouwkundige immigratie van blijvende waarde was. 
 
Jonathan Frankel concludeert (pp. 312-13): “Het zou verkeerd zijn te denken dat de 
kwestie van een Joodse vestiging in Palestina in 1840 door niemand anders werd 
geopperd dan (…) Alkalai, die in hoop en angst leefde betrekking hebbende op het jaar 
5600.” Onverzettelijk presenteerde hij in de daaropvolgende jaren zijn diepgewortelde 
overtuiging, en dat in weerwil van een vloed van kritiek en veronachtzaming. Een der 
eersten die zo dacht was Zvi Hirsch Kalischer, die dergelijke ideeën reeds bij ver-
schillende gelegenheden in de dertiger jaren naar voren had gebracht, maar zover ik 
weet niet binnen de context van 1840. Frankel vervolgt:  

«« Als tegenhanger bestond er een duidelijke gevestigde opinie die niet vanuit 
het traditionele kader was ontsprongen maar vanuit de gemoderniseerde groepen 
binnen de Joodse wereld. Dezen vonden dat een positief antwoord diende 
te worden gegeven op de restorationistische uitdaging (van Christelijke 
millennialisten). Daarenboven zocht in 1840 een groep studenten, die elkaar aan 
de universiteit van Wenen hadden gevonden, naar praktische wegen om de Joodse 
kolonisatie van Palestina te bevorderen. Opmerkelijk genoeg opende Julius Fürst 
de kolommen van zijn nieuwe weekblad, de Orient, voor de voorstanders van zulk 
een programma. Zo geschiedde het dat leden van deze studentengroep artikelen 
in de Orient gingen plaatsen. Tenslotte bleek dat ook Fürst zich enthousiast zette 
achter een strategie voor een Joodse vestiging in het Heilig Land. Zelfs als bij 
elkaar opgeteld deze activiteit nauwelijks zoden aan de dijk zette temidden van 
de politieke wervelwind die het Joodse volk in de jaren vanaf 1840 beroerde, was 
Fürst niettemin in staat om dankzij de gegeven publiciteit het idee van de Joodse 
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kolonisatie een bron te laten zijn van aanzienlijke aandacht, polemiek en zelfs 
opwinding in sommige kringen binnen de Joodse wereld. »» 

 
Alhoewel de Encyclopaedia Judaica de waarde van 
Alkalai onderschat, tonen de latere historische ontwikke-
lingen aan dat hij een profetische visie had passend in de 
traditie van de vroegere profeten. Dit wordt door het feit 
ondersteund dat het jaar 1840 als numerieke sleutel dient 
om alle belangrijke jaren die tot de oprichting van de 
staat Israël hebben geleid vast te pinnen, wat tenslotte tot 
de uiteindelijke verlossing van zijn volk zal leiden en 
niet alleen dat, ook tot de uiteindelijke verlossing van de 
wereld. Belangrijk is ook dat het numerieke schema het 
onomstotelijke bewijs levert dat, voor wie nog enige 
twijfels koestert, de bloedlaster uit 1840 een vuile be-
schuldiging was die geen greintje waarheid bevatte. Ik 
pleit ervoor dat Alkalai de volle waardering krijgt voor 
zijn pogingen om zijn volk bewust te maken van de 
noodzaak van de ‘alyah’ (de daad van het opgaan naar 
Jeruzalem), en dat in dit verband 1840 wordt aangeduid 
als een monumentaal jaar. Zelfs in Joodse kringen is hij 
thans onvoldoende gekend, maar daar moet verandering 
in komen. 
 
Alkalai ging in 1852 naar Engeland om zijn boodschap voor een terugkeer naar Eretz 
Israel bekendheid te geven. Vervolgens reisde hij naar een aantal andere Westeuropese 
landen om steun voor zijn plan te vinden. In elke plaats die hij bezocht richtte hij een 
vereniging op van “Oprichting van Eretz Israel”. Hij correspondeerde met prominente 
rabbijnen in Duitsland en Oostenrijk die hun steun betuigden voor zijn vlugschriften.  
 
Alkalai pleitte ook voor een internationale Joodse vereniging, wat pas in 1860 tot stand 
kwam met de oprichting van de “Alliance Israélite Universelle”. Hij verzocht deze 
organisatie hem te willen helpen bij de uitvoering van zijn plannen. Echter, toen deze 
organisatie de “Mikveh Israël Landbouwschool” oprichtte, verzette hij zich tegen het 
plan onder het argument dat ondanks het nut van de school om toekomstige Joodse 
boeren op te leiden, de enige waardevolle activiteit de grootschalige aankoop van land 
was ten behoeve van de permanente vestiging. 
 
Toendertijd had hij weinig succes maar het stroompje zwelde aan. Dat bleek bijvoor-
beeld uit de ‘halutzim’ of pioniers, een erenaam die aangeeft hoe Joodse migranten 
boer werden. Een van de prominentste halutzim was Aharon David Gordon (1856-
1922), een groot denker die ongetwijfeld door de ideeën van Alkalai zal zijn geïnspi-
reerd. Zijn visie op het Joodse leven is gedefinieerd als de “religie van de arbeid”. Hij 
geloofde dat de redding van het Joodse volk uitsluitend kon worden bereikt dankzij de 
inspanning van elk individu afzonderlijk. Ondanks tegenwerking van zijn ouders en 
schoonouders besloot hij in 1904 alleen naar Eretz Israel te gaan. Pas vijf jaar later liet 
hij ook zijn vrouw en dochter komen. Ondanks dat hij nooit lichamelijke arbeid had 
verricht, stond hij erop om met eigen handen de grond te bewerken. Hij leed de be-
proevingen die eigen zijn aan de pioniers: malaria, werkloosheid, honger en onveilig-
heid, maar hij was er de man niet naar om zich daardoor te laten fnuiken. 

 
Bron: 2e editie van “The Encyclopaedia Judaica” uit 2007, zie onder Alkalai en ook Bibas. 

 
------ 

  

 
Rabbi Judah Hai Alkalai 
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.APPENDIX 4.  
 

Churchills getuigenverhoor voor de Peel Commissie 
ter bepaling van de toekomst 

van het Brits Mandaat over Palestina 

 
Deze samenvatting van Churchills verhoor ten overstaan van de Peel Commissie is 
ontleend aan Deel V van de officiële biografie “Winston S. Churchill”  door Martin 
Gilbert (pp. 847-48). Zijn getuigenis werd niet in het rapport opgenomen omdat het te 
controversieel was. Het in 1939 uitgevaardigde “White Paper”, waarin de voortge-
zette vestiging van Joden in Palestina werd ontzegd, was het gevolg van de politieke 
discussies naar aanleiding van de publicatie van dat rapport. 
 

Rechtvaardig uitgewerkt met oog voor hen die worden verplaatst… 
Het uitbreken van een Arabische opstand in Palestina, waarmee de Arabische leiders 
iedere verdere Joodse immigratie wilden dwarsbomen en een eind maken aan het Brits 
bestuur, leidde ertoe dat de Engelse Regering een parlementaire enquête instelde onder 
voorzitterschap van Lord Robert Peel ter bepaling van de toekomst van het Brits Man-
daat over Palestina. Sir Winston Churchill moest op 12 maart 1937 als getuige voor de 
commissieleden verschijnen. Als koloniaal secretaris was hij in 1922 verantwoordelijk 
voor de oorspronkelijke uitvoering van het mandaat over Palestina en over zijn bedoe-
lingen in die tijd werd hij uitgebreid ondervraagd. In antwoord op een vraag van Lord 
Peel verklaarde hij dat het Joodse recht op immigratie niet mocht worden beperkt door 
de “economische absorptiecapaciteit” van Palestina en sprak hij over “een zich hou-
den aan een door Engeland gegeven woord aan de Joden”. “Dit ontstond”, zei hij:  

«« door de grote voordelen die wij tijdens de Oorlog hadden. Wij adopteerden 
het zionisme niet alleen uit altruïstische motieven om een zionistische kolonie 
te vestigen: het was voor ons land een kwestie van groot belang. Het vormde 
een belangrijke faktor voor de publieke opinie in Amerika en het is voor ons 
een erezaak, die ook op zijn eigen merites zoveel mogelijk moet worden 
gepropageerd. (…) Zeker, de Britse overheid had zich het idee eigen gemaakt 
(ging hij verder) dat het heel goed voorstelbaar is dat er op zekere dag, op de een 
of andere manier, en in een verre toekomst, met inachtneming van rechtvaardig-
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heid en economische haalbaarheid, een grote Joodse staat zou bestaan met een 
miljoenenbevolking die het huidige aantal binnen het land verre overschreidt. (…) 
Er is nooit toegezegd dat Palestina een Joodse staat zou worden (…) maar indien 
steeds meer Joden naar dat tehuis trekken en indien alles eeuw na eeuw en van 
generatie op generatie rechtvaardig wordt uitgewerkt met voldoende oog voor 
degenen die worden verplaatst enzovoorts, dan werd (destijds) zeker overwogen 
en in die zin ook bedoeld dat ze in de loop der tijd een overweldigende Joodse 
staat zouden worden. »» 

 

“Er bestaat geen land als Palestina. ‘Palestina’ is een term die de zionisten heb-
ben bedacht. Er is geen Palestina in de Bijbel. Ons land was eeuwenlang deel 
van Syrië. (De term) ‘Palestina’ is ons vreemd. Het zijn de zionisten die het heb-
ben geïntroduceerd.” 

Auni Bey Abdul-Hadi, Syrisch Arabische leider tegenover de Peel Commissie 

 

Waar de Arabier gaat, is het dikwijls een woestijn 
De vice-voorzitter van de commissie, Sir Horace Rumbold, begon met vragen stellen. 
Was het geen “gruwelijk onrecht” - zo stelde hij - tegenover de Arabieren indien 
Palestina te veel Joden van buitenaf aantrok? Churchill antwoordde dat zelfs als het 
Joods Tehuis “geheel Palestina werd”, wat tenslotte zou gaan gebeuren, er geen on-
recht was. 

«« Waarom (ging Churchill verder) wordt een gruwelijk onrecht begaan als er 
mensen komen om een bestaansmogelijkheid voor meer (mensen) op te bouwen 
en de woestijn in palmbossen en sinaasappelgaarden veranderen? Waarom bestaat 
onrecht als er voor iedereen meer werk en welvaart komt? Er is geen onrecht. Het 
onrecht ontstaat als degenen die het land bewonen dat duizenden jaren lang een 
woestijn laten blijven. »» 

 
Toen Rumbold op het gevaar voor de Britse 
troepen wees door de “regelmatige onlusten” 
in Palestina, antwoordde Churchill dat het 
idee om een Nationaal Tehuis aan de Joden te 
geven “de voornaamste en overwegende toe-
zegging was op grond waarvan Engeland 
moet handelen.” Als Engeland zwak werd 
“zou iemand anders die taak op zich kunnen 
nemen”, maar zo lang Engeland in Palestina 
bleef “is dat iets waar wij zeker aan zijn 
gebonden.” Rumbold nam het voor de Ara-
bieren op die, zei hij, “de inheemse bevol-
king” uitmaakten, die in 1918 werd onder-
worpen aan “de invasie van een vreemd ras”. 
Churchill maakte bezwaar tegen de uit-
drukking “vreemd ras”. De Arabieren, zei 
hij, waren na de Joden gearriveerd. Het waren 
de “grote hordes van de Islam” die Palestina 
hebben “geruïneerd”. “U heeft de bergterrassen gezien die vroeger werden be-
bouwd”, vertelde hij Rumbold, “die onder Arabisch bestuur een woestijn zijn geble-
ven.” Rumbold benadrukte dat Palestina’s achterstand het gevolg was van het Turks 
bewind, maar Churchill hield vol dat “waar de Arabier gaat het vaak een woestijn is.” 
Toen Rumbold van de Arabische beschaving in Spanje sprak, repliceerde Churchill fel: 
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“Ik ben blij dat ze er uitgesmeten zijn.” Het was “in het belang van de wereld”, zo 
vertelde hij Lord Peel kort daarna, “dat het gebied kon worden ontgonnen, want de 
Arabieren zullen dat nooit doen.” 
 
Aan het eind van de zitting vroeg Rumbold aan Churchill wanneer hij het Joods Tehuis 
als voltooid beschouwde en de Britse onderneming als geslaagd. “Op welk moment?” 
vroeg Rumbold; waarop Churchill reageerde: “Als volstrekt duidelijk is geworden dat 
het Joodse overwicht in Palestina zeer uitgesproken en beslissend is, en wij tevreden 
kunnen vaststellen dat wij geen verdere verplichtingen meer hebben ten aanzien van de 
Arabische bevolking, de Arabische minderheid.” 
 

De latere ontwikkelingen 
Geen enkel element van Churchills getuigenis werd in het enquêterapport opgenomen. 
Hij huiverde zelfs om het in het geheim te laten drukken. “Er zijn enkele verwijzingen 
naar nationaliteiten”, schreef hij op 16 maart aan Lord Peel “die minder geschikt zijn 
om in een permanent verslag tot uiting te komen.” 
 
De Peel Commissie adviseerde Palestina in twee staten op te delen, een Arabische en 
een Joodse, waarbij Jeruzalem een aparte status kreeg toebedeeld met een corridor naar 
zee toe als onderdeel van een permanente door de Britten gecontroleerde enclave. 
Churchill verzette zich tegen deze beslissing omdat hij meende dat dit een verbreking 
van de Engelse belofte aan de Joden was, zoals geformuleerd in de Balfour verklaring, 
om ze een Joods Nationaal Tehuis te laten opbouwen in het oorspronkelijk mandaat-
gebied, zich uitstrekkend vanaf de Middenlandse Zee tot aan de Jordaanrivier. 
 

Over de beroemde foto van Winston Churchill, hierboven 
In 1941 bezocht Churchil eerst Washington en daarna Ottawa. Premier Mac-

kenzie King nodigde de beroemde fotograaf Yousuf Karsh uit om aanwezig te 
zijn en Churchills uitdrukkingen, stemmingen en gedrag te observeren terwijl hij 
het Canadese parlement toesprak. 

Na de inspirerende toespraak wachtte ik in de ‘Speaker’s Chamber’, zo vertelt 
ons Yousuf Karsh, waar ik de avond tevoren mijn lichten en camera had opge-
steld. De premier, arm in arm met Churchill en door zijn gevolg vergezeld, begon 
hem in de kamer te leiden. Ik zette mijn belichtingslampen aan en een verraste 
Churchill gromde: “Wat betekent dit, wat is dit?” Niemand had lef antwoord te 
geven. Ik stapte moedig naar voren en zei: “Sir, ik hoop dat ik het geluk mag 
hebben om bij deze historische gelegenheid een portret van u te maken.” Hij 
keek mij even aan en vroeg: “Waarom heeft niemand mij wat verteld?” Toen de 
aanwezigen begonnen te lachen was dat weinig bemoedigend. Churchill stak een 
nieuwe sigaar op en nam er met een boosaardige blik kleine trekjes van; weer-
hield zich toen en zei op grootse wijze: “Je mag er één nemen.” Maar om de reus 
mopperend vanuit zijn hoek te laten wandelen naar mijn lichten en camera toe, 
die op enige afstand daarvan stonden opgesteld, was een hele prestatie! Chur-
chills sigaar was onafscheidelijk. Ik presenteerde een asbak, maar hij wilde er 
geen afstand van doen. Ik ging terug naar mijn camera om er zeker van te zijn 
dat alles technisch in orde was. Ik wachtte; hij bleef driftig op zijn sigaar kau-
wen. Ik wachtte. Toen stapte ik op hem toe en zei zonder voorafgaande over-
weging maar immer respectvol: “Excuseert u mij, sir”, en trok de sigaar uit zijn 
mond. Tegen de tijd dat ik terug bij mij camera was, keek hij zo strijdlustig dat 
hij mij zou kunnen hebben verslonden. En juist op dat moment nam ik de foto. 
De stilte was oorverdovend. Toen zei Mister Churchill vriendelijk lachend: “U 
mag er nog een maken.” Hij liep op mij toe, schudde mijn hand en zei: “U kunt 
zelfs een brullende leeuw laten stoppen om een foto te maken.” 
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.APPENDIX 5.  

‘De Vijgenboom – Symbool van Israël’ 
 

Drie bomen symboliseren Israël, met een gerela-
teerde symboliek. De wijnstok is een symbool van 
de geestelijke zegeningen van Israël; de olijfboom 
van zijn godsdienstige, en de vijgenboom van zijn 
nationale zegeningen. Dit artikel concentreert zich 
op de betekenis van de vijgenboom. 

 
Vijgen, de goede en de slechte, worden vereenzel-
vigd met de voor- en tegenspoed van de volken van 
Israël, zoals de profeet Jeremia aanduidt: “De goede 
vijgen staan voor de Judese ballingen die Ik van 
hier heb weggestuurd.” (Jer. 24:5) Ook vooraf-
schaduwt de vijgenboom het summum van welvaart, 
wat in de millennium-eeuw geschiedt. Volgens 
Micha 4:3-4 zal iedereen dan onder zijn eigen wijn-
rank en vijgenboom zitten. Het is wegens zijn ver-
rukkelijke zoete vrucht (Ri. 9:11) dat de vijgenboom 
het beeld is van welvaart en veiligheid: “…en de in-
woners van Juda en Israël zaten onbezorgd onder 
hun wijnrank en vijgenboom.” (1 Kon. 4:5) De 
Joodse wijzen identificeren ‘honing’ in de passage van “een land overvloeiende van 
melk en honing” met de honing van vijgen. (Ket. 111b) De concensus binnen de 
klassieke rabbijnse literatuur is dat de boom van kennis van goed en kwaad een vijgen-
boom was. (Encycl. Jud. 2e ed.) En het was natuurlijk met zijn bladen dat Adam en 
Eva hun naaktheid verscholen. De vijgenboom is daarom ook een symbool van het 
herstelde paradijs als in die tijd zijn vruchten wel mogen worden gegeten. 
 
Een van de interessantste wonderen van de Heer was het vervloeken van de vijgen-
boom. Toen het einde van zijn prediking naderde keerde Hij terug uit Bethanië. De 
meester kwam bij een vijgenboom en keek of die vruchten droeg. Toen Hij er geen 
vond deed Hij de volgende uitspraak: “Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!” 
(Mat. 21:19) De volgende dag was die verdord. Dit is opmerkelijk omdat Marcus in 
zijn evangelie opmerkt dat “Het nog niet de tijd was voor vijgen.” (Mar. 11:13) Dit is 
het enige wonder waar Jezus zijn macht gebruikt om te vernietigen in plaats van te 
genezen. Dit wonder past bij de parabel van de onvruchtbare vijgenboom: 

«« Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de 
boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: 
“Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. 
Hak hem maar om, want hij dient nergens toe en put alleen de grond uit.” Maar 
de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond 
eromheen heb omgespit en bemest, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht 
dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.” »» (Luc. 13:6-9) 

 
Deze parabel werd voorafgegaan met: “Tenzij jullie tot inkeer komen, zul je allemaal 
net zo sterven als zij.” De uitleg is eenvoudig: De eigenaar van de wijngaard is de God 
van Israël en de wijngaard is een beeld van Israël. (Jes. 5:7) De wijngaardenier is de 
Messias die tijdens zijn drie jaar prediking door omploegen en bemesting zich 
inspande om de natie voor God vrucht te laten dragen in hun erkenning van Yeshua 
Messiah. Op dat moment was het lot der natie nog onbeslist. Het werk was onvoltooid. 
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Er moest nog een tijd van arbeid volgen. Het lijkt dat de vervloeking het slot vormt 
van de onvoltooide parabel. Het is belangrijk dat deze parabel in dezelfde dagen werd 
verteld als de vervloeking van de boom. We moeten er daarom vanuit gaan dat toen 
Christus gebood om op de tekenen te letten bij een dergelijke boom, dat dit niet 
toevallig was. Die twee horen bij elkaar. 
 

 
De plundering van Jeruzalem, Romeinse soldaten voeren de tempelbuit mee. 

(afbeelding aan de binnenmuur van de Ark van Titus in Rome) 
 
Hoe spoedig zou Christus’ profetie van de verdorde vijgenboom plaatsvinden? Aan het 
slot van het Boek Handelingen komt Paulus’ zending aan de Joden en heidenen aan 
zijn eind, wat gewoonlijk in het begin van de jaren zestig wordt gesitueerd. Voortaan 
zou hij uitsluitend de apostel van de heidenen zijn. En toen, in het jaar 70, werd de 
Tempel verwoest. Er was geen plaats meer om offers te brengen. De Wet kon niet 
meer in zijn oorspronkelijke vorm worden volbracht, want de enig toegestane plaats 
om offerande te brengen is Jeruzalem. De constitutionele positie van het Joodse volk 
bleef na die oorlog nagenoeg intact. Ook dit zou veranderen. Tijdens de onderdrukking 
van de Bar Kochba Opstand, een generatie later, werd het hele land ontvolkt. 
 
Christus richt de aandacht van zijn discipelen op de vijgenboom toen Hij over de tijd 
van het komende rijk sprak, het Duizendjarige Vrederijk: “Leer van de vijgenboom 
deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in 
aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij 
is.” (Mat. 24:32-33) 
 
Als gevolg van de afwijzing van de Messias door de Joden, bij Zijn eerste komst, 
keerde Gods gunst zich van hen af. Dit betekende helaas ook dat het millenniumrijk 
werd uitgesteld. Het teder worden van de twijgen en het ontvouwen van de bladeren 
vertegenwoordigen de terugkeer in Gods gunst van dit volk, dat zich tweeduizend jaar 
later opnieuw op de bergen van Israël heeft gevestigd. Wie had kunnen bevroeden dat 
het zo lang zou duren? Dit betekent dat de tijd van de vestiging van Gods rijk op aarde 
en Christus’ tweede komst om de hoek staan. Laten wij deze symbolische ‘vijgen-
boom’ daarom aandachtig gadeslaan! 
 

------ 
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.APPENDIX 6.  

 
 

‘God doet Wonderen in Israël’ 
Verslag van de Gaza Oorlog - 27 dec. 2008 tot 21 jan. 2009 

 

Internetartikel, met aanpassingen, van een Joods-Christelijke gemeenschap:  
“Het Vaders Hart - Zending” te Haïfa in Israël. 

 
Dit artikel is van een heel bijzondere vrouw die anoniem wenst te blijven. Zij is een 
inwoonster van Israël en wil dit prachtige getuigenis met u delen. Het gaat over Gods 
handelen tijdens de recente Gaza Oorlog. Hieruit blijkt dat God het in het heetst van de 
strijd voor Zijn volk opnam. Hij is en blijft een God van wonderen.  
 

Hemelse kogelvrije vesten 
Terwijl de Westerse media Israël aanklaagden voor het doden van vrouwen en kinde-
ren, en hun kijkers met gruwelijke oorlogsfoto’s opzadelden, onderging Israël een 
verbazingwekkend spiritueel ontwaken. Het is jammer dat de pers daar geen aandacht 
aan heeft besteed. Zelfs de grootste scepticus zou zich door het verhaal van de 
veranderingen die het volk van Israel in dit historische land onderging hebben laten 
overtuigen. Na vele jaren de underdog-rol te hebben gespeeld - zich naar de hukken en 
mukken van de internationale gemeenschap buigend - beleefde Israël tijdens deze 
oorlog een sterke geestelijke opwekking op individueel, maar ook op nationaal niveau. 
Israël is vastbesloten zich niets meer aan te trekken van de goed- of afkeuring van het 
concert der naties. Zij wil haar soevereine recht uitoefenen om indien nodig haar bur-
gers tegen terreuraanslagen te beschermen. 
 
Voor degenen die de Joden en de situatie in Israël goed kennen, is het verbazing-
wekkend dat maar liefst 92% van de in Israël wonende Joden van mening waren dat de 
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Gaza Oorlog noodzakelijk was en gerechtvaardigd. Het gezegde van “twee joden, drie 
adviezen en vier politieke partijen” heeft in het zicht van de nationale crisis aan 
geldigheid ingeboet. Niet alleen was er een grote eensgezindheid, zelfs de politieke 
linker- en rechtervleugel waren het met elkaar eens. Nog verbazingwekkender was de 
eensgezindheid tussen de verschillende religieuze groeperingen: tussen Askenazies, 
Sefarden, reform-Joden en conservatieven, de zionisten en anti-zionisten. Op een breed 
front waren dezen in gebed verenigd om de zegen van de Almachtige af te smeken. 
Overal klonk de oproep tot gebed en elkeen gaf daar gehoor aan ongeacht geloof of 
etnische achtergrond. Ze riepen de God van Israël aan hun soldaten te beschermen en 
een schitterende overwinning te schenken op de doortrapte vijand, die bij zichzelf had 
gezworen pas met vechten te stoppen als Israël als natie zou zijn vernietigd. 
 
De soldaten gaven blijk van een enorme spirituele honger. Ze wilden niet alleen dat 
voor ze gebeden werd, maar ze baden ook zelf. Ze droegen tzitzit (gebedskwasten) op 
hun gevechtstenue en hadden het boek Psalmen bij zich. De rabbijnen noemden de 
tzitzit “hemelse kogelvrije vesten!” Noodtenten op vijandelijk terrein, die als synagoge 
dienst deden, hadden ’s ochtends niet minder dan tien gebedsdiensten. Er wordt verteld 
dat soldaten, die nog nooit eerder een synagogedienst hadden bijgewoond, nu met 
tefillim (gebedsriemen) meebaden. Ze voelden dat ze God nodig hadden. Iedereen wist 
dat de uitstekend getrainde en niets en niemand ontziende Hamasstrijders zich jaren-
lang hadden kunnen voorbereiden met het leggen van hinderlagen en het plaatsen van 
booby-traps. Dat ze ook een grote drang hadden om Israëliers te doden, te verminken 
of te ontvoeren, door haat gevoed die groter was dan de wens zelf in leven te blijven. 
Ze hadden van Iran wapens en logistieke bijstand gekregen en veel hulp ontvangen uit 
Syrië en van de Hezbollah (de paramilitaire organisatie gevestigd in Libanon). On-
danks al deze factoren hebben ze voor deze oorlog op geen enkele militaire prestatie 
kunnen pochen die een vernedering voor Israël inhield. In totaal zijn ongeveer 1.300 
Palestijnen omgekomen, waaronder veel Hamasstrijders - die zich vaak als burgers 
hadden verkleed, maar aan de Israëlische kant vielen slechts 13 soldaten, en dat mag 
inderdaad het grootste wonder heten.  
 

Gods Hand was duidelijk zichtbaar 

Tijdens de oorlog kwam dagelijks nieuws binnen van wonderbaarlijke uitreddingen, 
waarin Gods helpende hand te herkennen was. Zo gebeurde het dat ‘toevallig’ een 
Hamaskaart werd ontdekt met de precieze locatie van boobytraps, landmijnen en 
scherpschutterlocaties. Dankzij deze essentiële informatie was het leger in staat om 
gepaste maatregelen te treffen en werden vele levens gespaard. Ook gebeurde het dat 
een peloton soldaten, die in een 
school kampeerde, zich niet reali-
seerde dat het vol boobytraps zat. 
Dat werd ‘per toeval’ door een 
soldaat ontdekt toen hij ’s nachts 
naar het toilet ging. Alle valstrik-
ken konden onklaar worden ge-
maakt. Een ander voorbeeld. Een 
soldaat nam het in zijn eentje op 
tegen een aantal Hamasstrijders, 
die hem in een tunnel wilden trek-
ken. Hij nam ze allen gevangen! 
 
Op scherp staande explosieven 
bevonden zich in honderden ontdekte tunnels, lagen in woonhuizen verborgen onder 
bedden en in keukenkasten… en toch explodeerden ze niet als de Israëlische soldaten 
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de ruimten doorzochten, dit tot verbijstering van de Hamasstrijders, die niet begrepen 
hoe dat mogelijk was. Er waren soms ongelukken, maar zelfs dan viel Gods hand te 
herkennen. Een jongeman, die twee jaar eerder uit Engeland was gekomen om in het 
Israëlische leger te dienen, werd door een explosie de lucht in geworpen. Na door sol-
daten te zijn meegezeuld hebben ze hem op een tractor gehesen en vervoerd. Ver-
volgens ging hij per helikopter naar een hospitaal. Daar aangekomen waren de artsen 
stomverbaasd toen ze een granaatscherf in zijn nek vonden, waar het de halsslagader 
op een haartje na had gemist alsmede het ruggemerg. Na de scherf te hebben 
verwijderd, moest alleen nog de wond worden toegehecht. Een andere soldaat werd in 
de rug geschoten, de kogel miste zijn ruggegraat en verliet de voorkant van zijn 
lichaam zonder vitale delen te hebben geraakt. Er was ook het geval van een jonge 
soldaat die ernstig gewond raakte, maar op onverklaarbare wijze genas, waarna hij naar 
huis mocht gaan naar zijn vrouw toe. 
 
In Israël zelf bleven tijdens het conflict de Hamas-raketten neerstorten, maar ook hier 
was telkens sprake van een wondere uitredding. Dikwijls klonk het woord “nes” 
(wonder) uit de mond van plaatselijke verslaggevers en omstanders. Zo stoof een raket 
vlak langs een flatgebouw, plofte in een rioolbuis en explodeerde ondergronds. Er 
waren beschadigingen, maar bovengronds bleef alles veilig. Een bejaarde vrouw, die in 
een appartement zat toen het volledig door een raket werd vernield, liep naar buiten 
met slechts enkele schrammen op haar enkel. Op een dag voelde de burgemeester van 
Bersheba zich gedreven een bepaalde school te sluiten. Kort nadien vernietigde een 
voltreffer de kleuterschool… Er is ook het volgende verhaal. De slaapzaal van een be-
jaardentehuis in Nahariya werd door een raket vernield toen iedereen aan het ontbijten 
was, met gevolg dat niemand gewond raakte. Iedereen kent het verhaal van een man 
die met zijn dochtertje uit een auto vluchtte nadat de sirenes begonnen te loeien. Na 
dekking te hebben gezocht, ontplofte de auto, door een voltreffer geraakt. Op televisie 
herhaalde hij telkens weer wat een wonder het was! 
 
Soortgelijke verhalen deden ook tijdens de Tweede Libanon oorlog de ronde, nu twee 
jaar geleden. Ze werden op de Israëlische radio en televisie uitgezonden, maar in 
Europa is daar totaal geen aandacht aan besteed. De Westerse nieuwsgaring geeft 
alleen de negatieve propaganda weer die ze van de terroristen en islamitische media 
horen, met als doel Israël in een kwaad daglicht te zetten.  
 

Een herleving van schriftuurlijke tijden 
De mensen in Israël betreuren 
de verwoesting die in de Gaza-
strook is aangericht. Ze denken 
ook aan de afschuwelijke men-
selijke tragedies die daar het 
gevolg van zijn. Toch rust de 
verantwoordelijkheid voor de 
dood en het verderf op de 
schouders van de Hamas macht-
hebbers. Deze misleide mensen 
denken dat hun god, Allah, de 
overwinning zal schenken. In 
feite strijden ze tegen de ware 
God, de God van Abraham, Izaak en Jacob. Dat kunnen ze nooit winnen. We herleven 
nu schriftuurlijke tijden, zoals toen God de profeet Elisa inlichtte over de vijandelijke 
aanvalsplannen; de vijand vroeg zich ontsteld af of er misschien een spion in hun mid-
den zat. 
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In de Israëlische gelederen heerst hoop, geen wanhoop, en een eensgezinde bereidheid 
om tot een oplossing te komen. Zelfs de ouders van Yoni Natanael, die door een fout 
van het Israëlische leger onder vuur werd genomen, zeiden dat hun zoon “voor de 
glorie van Gods Naam (Hashem)” was gestorven. Zij vergaven en zegenden de mili-
tairen die op hun eigen eenheid hadden geschoten. Er is van zo’n heldhaftigheid en 
moed sprake, dat men dat graag aan de wereld zou willen laten zien. Een van onze 
journalisten heeft het kernachtig uitgedrukt: “De nieuwsmedia hebben hun hersens bij 
de poort van Ben Gurion Airport achtergelaten.” Ze zitten kilometers ver van het 
strijdtoneel af, dragen voor het oog van de camera’s kogelvrije vesten en helmen, die 
ze afdoen als ze daarna een kopje koffie drinken op het dichtstbij gelegen terras! 

Gelukkig zijn Israëliërs gewoon dat ze door de buitenwereld niet of verkeerd begrepen 
worden. Iedereen weet dat er een klus moet worden geklaard. Men raakt er steeds meer 
van overtuigd dat een hogere macht bestaat dan zijzelf, een Macht die het voor hen 
opneemt. Ze voelen zich ook geroepen om een “Licht voor de Naties” te zijn. Israël 
heeft zijn les geleerd uit de mislukte Libanon oorlog van juli-augustus 2006. 
 
De strijd in Gaza tegen het terrorisme en de voortdurende raketaanvallen was goed 
voorbereid. De boodschap dat Hamas uit is op Israëls vernietiging was niet mis-
verstaan. Ook Hitler liet van tevoren weten wat hij van plan was. Ook toen wilde de 
wereld niet luisteren. Dat kan men toch niet vergeten zijn? 
 
In tegenstelling tot wat de internationale pers en de grote politici zeggen, die hun kop 
in het zand steken en van politieke correctheid spreken, is Israël niet de boosdoener. Er 
is er een goede en slechte kant in deze verschrikkelijke strijd die woedt tussen de 
machten van de duisternis en van het licht. Gelukkig hebben we in God een hoeder die 
sluimert noch slaapt en Israëls verdediging op zich neemt en Zijn volk te hulp schiet 
als het daarom smeekt. De buitenwereld gaat voorbij aan de werkelijkheid van een 
rechtvaardige God die het nederige gebed verhoort en het Zijne verdedigt: “Als Mijn 
volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigd en zij bidden en trachten 
Mijn aangezicht te zoeken, en ze bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik horen uit 
de hemel en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” (2 Kronieken 7,14)  
 

 
 

 

Opmerking Hubert Luns: Het aantal dodelijk getroffen Gazanen tijdens de Gaza Oorlog 
stellen de meeste media rond 1.300. Dit cijfer is naar buiten gebracht door Hamas en is 
vervolgens door de Verenigde Naties en het Rode Kruis overgenomen. Het officiële 
aantal slachtoffers ligt thans op 1.330. Maar volgens de Italiaanse verslaggever Lorenzo 
Cremonesi die voor de gezaghebbende krant de Corriere della Sera werkt en die tijdens 
de oorlog in Gaza was, is dat cijfer sterk overdreven. Hij schat dat er tussen de 500 tot 
600 Gazanen zijn omgekomen. Hij kwam tot deze conclusie naar aanleiding van zijn 
bezoeken tijdens de krijgsverrichtingen aan de ziekenhuizen in Gaza. Cremonesi stelde 
vast dat in bijna alle grote ziekenhuizen in Gaza, en vooral die in de belangrijke 
conflictgebieden, veel bedden leeg stonden. Bovendien vertelde Cremonesi dat een arts 
van het Shifa ziekenhuis in Gazastad zijn verdenkingen bevestigde. Maar uit angst voor 
Hamas wilde hij anoniem blijven. De arts zei ook dat veel van de dode Palestijnen 
“jongemannen waren tussen de 17 en 23 jaar, die door Hamas waren gerecruteerd 
om als kanonvoer te dienen.” 
 

 
 
 
 


