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Meditatie 
   

   OORLOG 
                                               Psalm 27:3 

 

 

De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Al legert zich een leger tegen mij, 

Ik vrees niet. 

Al brak er een oorlog tegen mij uit, nochtans blijf ik vertrouwen. 

                   

Het is weer oorlog in Israël. Inmiddels weten we van het politieke steekspel achter de 

gruwelijke ontwikkelingen. De PA en Hamas strijden om de gunst van de Arabische 

achterban: Wie redt Jeruzalem? Israël verdedigt haar burgerbevolking en decimeert 

Hamas, waar Abbas weer baat bij heeft en de premier van Israël, die het politiek niet 

makkelijk heeft, komt toch altijd weer in zulke situaties als een sterke leider naar voren. 

Maar dat zijn allemaal maar politieke overwegingen. De werkelijkheid gaat veel dieper. 

 

Een strijd in de hemelse gewesten 

Het lijkt een strijd tussen mensen, of een strijd tussen twee religies: Islam en Jodendom 

(en de meeste christenen kijken wat toe..). Maar het is een strijd tussen de vorst van de 

duisternis en de God van Israël. Dat klinkt fors, maar ik denk werkelijk dat je dat moet 

zeggen. Het gaat om een strijd in de hemelse gewesten. 

De duivel is op Golgotha overwonnen en uit de hemel geworpen maar op aarde gaat hij 

rond als een briesende leeuw, vergrimd op alles wat met God te maken heeft. 

 

Dat zie je ook aan de manier waarop de oorlog van terreur gevoerd wordt. Allereerst in 

de blinde haat jegens het Joodse volk. Daarom stuurt Hamas ook zijn  projectielen 



lukraak richting Israël. Het maakt niet uit waar de raketten terecht komen, als het maar 

Joods vlees is.  

De waan van de Jodenhaat is eeuwenoud en overal steekt het de kop op. We lezen 

erover in de Tenach, wat wij het Oude Testament noemen. We kunnen erover lezen in 

de Griekse oudheid en tijdens het Romeinse rijk, we horen erover in de 

kerkgeschiedenis en in de wereld van de Islam en we zien het in onze tijd. En het 

spreekt met een enorme agressie.  

Nu is Israël geen gewoon volk. Het heeft de wereld de Bijbel gegeven. Het heeft de 

Messias voortgebracht, het is de bedding van de heilsgeschiedenis en het is Gods 

oogappel. Daarom onthult de Heere ook (Ps. 2 en Ps.83) dat de haat jegens het Joodse 

volk uiteindelijk de haat is jegens Hemzelf. In een wereld die van God vervreemd is 

richt de satan zijn pijlen op Gods bruggenhoofd op aarde. Uiteindelijk gaat het om 

Jeruzalem, de komst van Gods Koninkrijk en het moment waarop iedereen zich voor 

God zal buigen. 

 

Je ziet het aan de manier van oorlog voeren. Het is de tactiek van Amalek. Die viel in de 

woestijn de vrouwen, kinderen en ouden van dagen aan (Ex.17). En zo richt Hamas zich 

op de burgerbevolking. En ze deinst er niet voor terug de eigen burgers te gebruiken als 

een menselijk schild. Terwijl ik dit schrijf heeft de IDF opnieuw bombardementen op de 

tunnels van Hamas uitgevoerd. En de ingang van een van die tunnels bleek naast een 

kinderdagverblijf!  

 

De duivel wordt in de Bijbel een leugenaar genoemd. En zo zien we dat de strijd tegen 

het Joodse volk altijd met list, leugen en bedrog gevoerd wordt. Dit keer was het de 

zogenaamde verovering van de tempelberg wat iedereen in vuur en vlam moest zetten. 

Via Tiktok en Instagram worden verzinsels verspreidt waardoor Arabieren in de Westen 

op hun achterste benen gaan staan. En Turkije spreekt over volkerenmoord.  

We kennen inmiddels de filmpjes van Palywood. De brancards die voor het oog van de 

camara door de straten gedragen worden en die bij een luchtalarm ineens opvallend 

levende doden blijken te dragen.  

Het Hebreeuwse woord voor Waarheid is Emet en voor leugen is Sheker. Een verschil 

tussen beide woorden is dat de letters van Emet elk twee pootjes hebben en die van 

Sheker elk 1 pootje. Men zegt dan, dat de leugen vooral de halve waarheid is. En dat is 

waar:  

Kijk maar wat de media vertellen over de uit huis plaatsing van Arabische gezinnen. Er 

wordt gesproken over Joodse kolonisten (?) en verzwegen wordt dat de er jaren geen 



huur betaald is door de bewoners en dat de huizen ooit eigendom waren van Joodse 

families die er door Jordanië tijdens de onafhankelijkheidsoorlog uitgejaagd zijn. 

Psalm 27 spreekt over mensen die geweld blazen en valse getuigen die tegen Israël 

opstaan (vers 12). 

Waarom betalen die gezinnen trouwens gewoon de huur niet? 

 

De geboorteweeën van de Messias  
Rav. Kook, de eerste opperrabbijn van het moderne Israël zegt dat oorlogen een 

onderdeel vormen van de weg naar de komst van Gods Koninkrijk. Ze laten zien dat de 

verlossing niet ver af is. En zoals alle belangrijke dingen: Het geschenk van de Torah, 

het geschenk van het land Israël en de toekomende wereld gaat het door lijden heen.  

De grote geloofshelden van het Joodse volk hebben allemaal moeten strijden, legt hij uit: 

Mozes was niet alleen de herder van Israël en de voorbidder maar ook de 

opperbevelhebber van het leger van Israël en wat te denken van Jozua, Simson en 

koning David. Ze waren hoeders van Gods Woord en strijders voor het volk. De Messias 

zelf zal komen met zijn hemelse heirlegers en God zelf noemt zich een krijgsheld 

(Ex.15:3). 

 

De oorlogen zijn er niet zomaar. De Heere, die alles in handen houdt, gebruikt hen om 

Israël te louteren en tot eenheid te brengen en zo komt de tijd van Gods Koninkrijk 

steeds dichterbij. Stap voor stap. Daniëlle Weiss, de voormalige burgemeester, vertelde 

me dat God op deze manier verhinderd heeft dat er een regering komt met Arabische 

partijen erin die de staat Israël verwensen.  

 

De vorst van de duisternis denkt dat hij de plannen van God kan verhinderen of 

frustreren en hij denkt zelfs de wereld in het geweer te brengen. Maar niets is minder 

waar. Elke oorlog is een nieuwe stap naar de grote Verlossing. In het midden van de 

haat van de volken, zal God zich aan de wereld tonen als de Heilige Israëls. 

 

Op dit ogenblik wordt het boek Numeri (getallen, tellingen) in Israël gelezen, Bamidbar 

(in de woestijn), zo heet dat. En het begint met de telling van de stammen en de families 

van het volk, vier hoofdstukken lang en verderop in hoofdstuk 26 opnieuw. Die 

tellingen  hebben te maken met de mannen die beschikbaar zijn voor de dienst in het 

leger, maar de rabbijnen wijzen erop dat dezelfde woorden die daarvoor gebruikt 

worden, eerder in het boek, verwijzen naar de dienst aan de Heere in de tabernakel, 

waarom heen de stammen van Israël, elk onder zijn een banier en vaandel, gegroepeerd 

zijn. Dat is dus heel belangrijk en dat gaat ook voorop.  



Israël zal niet alleen opvallen door de kracht van haar leger maar ook door haar dienst 

aan de Heere, de God van Israël. Het is tekenend dat de naam van de huidige ‘operatie’: 

‘Guardian of the walls’, Wachter van de muren verwijst naar de Psalmen (130) en de 

profeten (Jes.62). 

 

Een vriend uit Israël wees me onlangs op de eerste stichting van het koninkrijk van 

Israël. Hij zei: Koning Saul was de eerste koning en hij legde de fundamenten van het 

oude koninkrijk, maar het was in een tijd van strijd. De Filistijnen waren in het land 

gekomen en ze waren de felle tegenstanders van de kinderen van Israël. Koning Saul 

was ook geen goede koning. Hij liet zelfs priesters vermoorden. Pas onder koning David 

werd het koninkrijk gevestigd op recht en overwinning. Zo verwachten wij de komst 

van de Messias uit het huis van David. 

En wanneer de Messias komt? Joden houden zich niet zo bezig met speculeren over de 

toekomst. Wij zijn daar geloof ik wat ‘beter’ in. Zij zeggen: Wij moeten ons houden aan 

de dingen die God geopenbaard heeft en ons niet bezig houden met wat de Heere voor 

ons verborgen houdt (Deut.29:29).  

 

Wat we zien is dat land weer uitbundig zijn vruchten draagt, dat de ballingen na 2000 

jaar terugkeren en dat de vijanden zich roeren. Dat zijn allemaal tekenen dat het 

Koninkrijk komt. Maar de dag zelf? Dat weet alleen God. Maar we zien er naar uit. 

En dat doen wij ook. 

Samen met het Joodse volk en we zeggen tegen ons zelf en tegen hen, waar Psalm 27 

mee afsluit: ‘Wacht op de Heere, wees sterk, uw hart zij moedig; ja wacht op de Heere.’            

 

 

                                             Israël   Hartland 

 

                                                             Shavuot 
 

Het is Pinksteren, Shavuot, wekenfeest, in Israël. Het is een feest van de eerstelingen van 

de tarweoogst. Maar het feest gedenkt ook de dag waarop Israël de Torah van God 

ontving. Pinksteren hoort bij Pasen. We worden verlost niet in de eerste plaats om zalig 

te worden, maar om de Heere te dienen. 



In de nacht van Pinksteren worden overal Bijbellessen gegeven en blijven de mensen op. 

Dat heeft alles te maken met de eerbied voor en de vreugde over de Torah maar er is 

nog een verklaring. God gebood Israël zich te heiligen en voor te bereiden, want zo 

sprak Hij over drie dagen zal Ik aan jullie verschijnen. En het volk deed dat ook met 

zoveel vreugde maar ook met zoveel gespannen verwachting dat zij zich op de morgen 

van de derde dag versliepen. Daarom staat er geschreven: ‘Waarom was er niemand 

toen Ik kwam, en antwoordde niemand toen Ik riep?’(Jes. 50:2). Nu om die zonde te 

repareren blijft iedereen in de nacht van Pinksteren op. Dat zien we trouwens ook in 

Handelingen 2. 

Een van de gebruiken is ook om op Pinksteren alleen zuivel eten, Chalav. De 

getalswaarde van het woord is ‘40’. En dat verwijst weer naar de veertig dagen waarop 

Mozes bij de Heere was, in de wolk om de Torah te ontvangen. 

Maar er is nog iets: 

De Feestrol op Shavuot is het boek Ruth. En in dat boek valt het licht op de mensen 

buiten het Joodse volk, op ons zeg maar. Dat is ook een element van het Bijbelse 

Pinksterfeest. 

 

Nu kennen wij als christenen het Pinksterfeest als de dag waarop Christus vanuit de 

hemel de gaven van het nieuwe verbond gaf: Volkomen vergeving van alle zonden en 

de Geest die de Torah in het hart legt. Het zijn de gaven voor het leven in Gods 

Koninkrijk. Wat betekent het voor ons, die zeggen met die gaven die de Geest ons 

brengt, te leven? In elk geval is Pinksteren niet het feest van de geboorte van de kerk. De 

kerk, de gemeente des Heeren is echt niet begonnen met het christendom. Die bestond 

al. Maar wij die daaraan zijn toegevoegd, hoe leven wij met de gaven van het 

Koninkrijk? En dan kijk ik weer naar Ruth. Ruth, de Moabitische die tegen haar 

schoonmoeder, een Jodin zei: ‘Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door 

van u terug te keren. Want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, 

En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: 

Uw volk is mijn volk. 

En uw God is mijn God. 

 

Laten we zo Israël weer mogen steunen. In het bijzonder ook hen die de roepstem 

gehoord hebben om het Bijbelse hart van Israël te verlossen door er te gaan wonen en de 

wildernis te maken tot een tuin. 

 

 



 

 

 
Ik wil u danken voor uw onaflaatbare steun aan de Joodse dorpen van het hartland van Israël, 

Het erfdeel van Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse (Samaria), de profetische bergen van Israël 

waar de Heere zijn volk uit de diaspora zal verzamelt. 

 

Donaties December 2020- Maart 2021 CFOIC-Hartland 

Ontvangen € 28.038,16 
 

Bestemmingen 

Armagan  1000 

Bat Ayin  6000 Yeshiva, nieuwe inrichting 

Beit Yatir  2000 

Etz Efraim  4000 Hulp opvang jongeren met problemen en  

                                           Holocaust memorial 

Har Gilo  Ouderencentrum  8000 

Yordan Valley Teens at Risk  2000 

Kiryat Arba Museum   1500 

Neve Zuf     1000 

Henanit Security    5000 
 

Totaal: € 30.500 
 

Warme Maaltijden Kochav Yaakov:  4 x $1250 = $ 5000 

Voedsel Pakketten Barkan: 4 x $1250 = $ 5000 
 

Totaal: $ 10.000 
 

Reserveringen 

Armagan   10 



Beit Haggai   217,50 

Emmanuel   1591 

Efrat    110 

Gush Etzion Seniors  860 

Hemdath   100 

Karnei Shomron  100 

Kfar Adumim               80 

Kiryat Arba   200 

Sde Bar   241,50 

Tekoa    100 
 Algemeen   330,20                                      

 

 

 

                        Graag zien we uw komende giften als volgt tegemoet op 

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

                                                             


