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Meditatie 
   

                                                                  De Navel van de Aarde 

                                           Ezechiël 38:12 

 

Twee keer komt het woord in de Bijbel voor, maar ik denk dat navel de beste betekenis 

is. Je kunt dat omschrijven als midden. En dat is ook wel zo, bij de meeste mensen zit de 

navel in het midden, maar dan gaat toch een stuk van de betekenis verloren. 

In de eerste plaats is het een belijdenis, het staat er niet zomaar als een aardrijkskundige 

aanwijzing. Zo weten we dat Babel zich de navel van de aarde noemde en in later tijd 

sierde Athene zich er ook mee. Voor de Islam is Mekka de navel van de aarde en in het 

Christendom ´leiden alle wegen naar Rome´. In de politiek zal New York met het 

gebouw van de Verenigde Naties zich misschien zo beschouwen, maar de Bijbel zegt: 

het Erfdeel van de Heere, waar Israël woont, dat is de navel! 

De profeet had iets dergelijks al eerder gezegd. In Hoofdstuk 5:5 had hij gesproken over 

Jeruzalem: Zo zegt de Heere Heere: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld 

met landen erom heen. De rest van de naties en van de landen liggen als het ware 

gedrapeerd om de stad van de grote Koning, Sion. 

 

De woonplaats van Israël, het hoofd van de volkeren (Jer.31:7) is dé plek waar de rest 

om draait. Daar grijpt de hemel als het ware in op de aarde. Als daar iets gebeurt heeft 

dat grote betekenis voor de rest van de wereld. En de geschiedenis waar de volken 

doorheen gaan is op een of andere manier altijd weer met de navel van de aarde 

verbonden. Of het nu om de wereldoorlogen gaat, de verkiezing van de president van 



het machtigste land ter wereld, of de opkomst van China, het Joodse volk en Israël zijn 

nooit ver weg. 

 

Ezechiël profeteert over de terugkeer van alle kinderen van Israël uit de verstrooiing, hij 

spreekt over de Heilige Geest die de Heere zijn volk zal schenken als zij zijn 

teruggekeerd.  

Hij vertelt ook dat de volken Gog en Magog (hun getalswaarde 70 staat symbool voor 

de naties van de wereld) vol begeerte en jaloezie optrekken naar Jeruzalem, omdat de 

Heere zijn volk zo gezegend heeft en het land bloeit als de hof van Eden (Ez.36:35). 

Maar dat dit allemaal niet buiten God omgaat. Hij regisseert het zelfs. Zo zal Hij voor de 

poorten van Jeruzalem zich in al Zijn heerlijkheid en macht openbaren aan de wereld. 

 

Israël wordt niet voor niets de navel van de aarde genoemd. Net zoals onze navel is het 

een plaats, een orgaan zeg maar wat verbonden is met het leven. 

Zo is Sion verbonden met de oorsprong van de wereld. De Joodse uitleg van de Bijbel 

zegt volgens mij terecht dat het de plaats van het paradijs is. Maar zij is ook verbonden 

met de groei naar de geboorte toe van een nieuw leven, van een nieuwe toekomst. Maar 

ook met alles er tussen in. 

Om een paar dingen te noemen: Eeuwenlang is dit de enige plaats op aarde geweest 

waar de Heere werd geëerd en geloofd. Hier stond de tempel en hier zongen 1000 jaar 

voor onze jaartelling de priesterkoren de eerste psalmen. 

David zegt dat Jeruzalem de voetbank van Gods voeten is en dat Hij zich daar voor de 

Heere zal neerbuigen. Later hebben Schriftgeleerden gezegd: Maar dan is Gods troon 

daarboven! Dus gaan de gebeden van de mensen via Jeruzalem naar boven, daar de 

poorten van de hemel door en komen omgekeerd de zegeningen van God via Israël de 

wereld in. 

Jesaja 27:6 vertelt dat in de toekomst Israël de wereld zal vervullen met haar vruchten. 

En dat is gebeurd en gebeurt nog. En daar zijn niet alleen maar Jaffa’s, wijn, olijven een 

heerlijke dadels mee bedoeld. Kijk maar naar het enorme aantal Nobelprijswinnaars op 

het gebied van medicijnen en economie. Pas nog las ik het bericht dat Israël een pil voor 

diabetici ontwikkeld heeft, zodat deze zich niet behoeven te prikken. En dat is nog maar 

een voorbeeld. Israël woont op de navel van de aarde en van daaruit stroomt het leven 

de wereld in. 

 

Hier is de Bijbel ontvangen en opgetekend. Hier hebben de woorden over de toekomst 

geklonken en het geheim van het leven. Hier is de Zoon van God op aarde geboren. 

Hier is de Heilige Geest uitgestort en van hieruit is het Evangelie naar de volkeren 



toegebracht. Zelfs het heil van de wereld, dat de volken hier ooit zullen komen om zich 

voor God neer te buigen, ligt besloten in de beloften van God aan het volk dat Hij hier 

doet wonen. Hier is het gebeurd, hier gebeurt het en hier zal het gebeuren. Hier zal de 

troon staan van de Koning der Joden die de wereld zal regeren. Hier zal de aanzet 

gegeven worden om de zwaarden om te smeden tot ploegscharen en hier zal het verbod 

op het leren van oorlogen uitgevaardigd worden en hier zal de dood worden 

weggezonden. 

 

Niemand kan erom heen, omdat iedereen erom heen draait. En dat is maar niet een 

woordspelletje. Je moet er echt iets mee. Of je boycot de plek en je moet niets van haar 

vruchten weten. Jeruzalem en het land Israël is niets meer dan een historisch litteken, je 

weigert nog langer de plaats bij de naam te noemen. Of je steunt dit land en ik ben blij 

dat u dat doet. En dan niet een stukje van het land, maar heel het land, ook Judea en 

Samaria. Het land mag ook niet gebroken worden, op geen enkele manier. Judea en 

Samaria vallen op, niet omdat de van God vervreemde wereld er niets van wil weten, 

dat ook! Maar omdat Judea en Samaria de twee delen van Israël vertegenwoordigen die 

eeuwenlang gescheiden van elkaar optrokken maar in de volheid van de tijd weer 

samen zullen komen. Zo heeft God het immers beloofd. 

 

                                             Israël   Hartland 
 

 

Impressie 

Na de laatste nieuwsbrief is er weer een heleboel gebeurd. Door de verdragen met een 

aantal Arabische staten, ligt het fruit uit Israël onverbloemd in de winkels van Bahrein 

en de Verenigde Arabische Emiraten. En ik geloof dat de Heere ook hierin de hand 

heeft. We zijn zo gewend om te spreken over de haat tegen Israël, dat we bijna zouden 

vergeten dat er ook beloftes zijn van vrede. In Jesaja zegt God dat Hij de vrede als een 

rivier naar Jeruzalem zal laten toestromen. Ik hoop in elk geval dat ook dit een teken zal 

zijn van het grote dat nog moet gebeuren, dat de volkeren de Naam van de God van 

Israël zullen eren en zijn Naam zullen loven in Sion. We moeten in dit verband ook 

andere ontwikkelingen noemen: in een aantal Arabische landen, Libanon en Iran zijn 
daar voorbeelden van, groeit de belangstelling voor de kerken, juist omdat zij in deze 

verwarrende tijd bakens van liefde zijn. 



Ondertussen laat de annexatie op zich wachten en ik denk ook niet dat het spoedig zal 

gebeuren.  

 

Wij leven in een continent, dat zeker niet blaakt van liefde voor Israël. 

Terwijl de belofte van God is dat Israël de wereld zal vervullen met haar 

vruchten, verwijten mensen ons dat wij producten uit Israël verkopen of 

kopen en willen zij dat we de naam Judea en Samaria niet meer gebruiken. 

In ons land zijn eindelijk welgemeende spijtbetuigingen gehoord in de richting van de 

Joodse gemeenschap. Maar de schuld van onze ouders en grootouders wordt beleden 

terwijl de kinderen, in onze generatie, gewoon doorgaan met resoluties tegen Israël te 

ondertekenen in de raad van de volkeren. Ik heb al zo vaak de opmerking gehoord dat 

mensen makkelijk van Joden houden die dood zijn, maar dat het blijkbaar moeilijk is om 

van het Joodse volk nu te houden. Ook in de kerk is dat vaak zo, jammer genoeg. 

 

Wat zou het prachtig zijn als alle kerken in Nederland openlijk zouden belijden dat de 

staat Israël, na een diaspora van meer dan 2000 jaar, een geschenk van God is en de 

Heere ervoor zouden danken. 

En u doet dat door niet alleen maar Joden in Haifa en Tel Aviv te steunen maar door 

Gods uitverkoren volk te helpen en te bemoedigen dat in Judea en Samaria woont. 

 

 

 

 

Ondanks alle nare omstandigheden die de corona-crisis met zich meebrengt, heeft 

u de afgelopen periode met uw hart gegeven. Waarvoor hartelijk dank! 

 

 

 

 



Donaties Mei- Augustus 2020 CFOIC-Hartland 
 

Ontvangen: 29.083,40 

 
Bat Ayin      5000 

Beit Yatir      2000 

Einav       5000 

Har Gilo Ouderen     3000 

Yordan Valley Tieners in de knel   3000 

Maale Efraim Muziekschool    3000 

Ofra Vakantie voor kinderen met beperking  3000 

Kedumim Beveiliging     5000 

 
Totaal: € 29.000 

 
+ Warme Maaltijden School Kochav Yaakov 4 x $1250 = $ 5000 

Barkan Voedsel Pakketten 4 x $ 1250 = $ 5000 

 
Totaal € 29.000 en $ 10.000 

 
Ontvangen in September – November : € 19.149,37 
Waaronder een donatie van 1274,62 vanuit Christians for Israel Australië. En 88,73 New Zealand 

 

Ofra, vakantie voor kinderen met een beperking  3000 

Bat Ayin       5000 

Beit Yatir       1000 

Einav        2500 

Gush Etzion Seniors          2000 

Kiryat Arba Museum        1000 

Leshem Security      2500 

 

Totaal: € 17.000 

 

Barkan Voedsel Pakketten $ 3750 

Maaltijden School Kochav Yaakov $ 3750 

 



Totaal $ 7500 

 
 

Reserveringen 

Armagan   630 

Beit Haggai   217,50 

Emmanuel   1591 

Efrat    70 

Har Gilo   1787,50 

Kfar Adumim               80 

Karnei Shomron  100 

Neve Zuf   275 

Sde Bar   207 

Algemeen            37,50 
 

 

 

 

                        Graag zien we uw komende giften als volgt tegemoet op 

= NL38ABNA0529310252 =  
aan Christenen voor Israel ovv: CFOIC : Algemeen of CFOIC: Naam project. 
  

                                                             


