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Aan bovenstaande bijbeltekst dacht ik toen in de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 128 
VN-landen (inclusief Nederland) onlangs de resolutie 
aannamen ‘dat de beslissing van Donald Trump 
om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël 
teruggedraaid moest worden.’ Maar wat Trump heeft 
gedaan is niets anders dan het ten uitvoer brengen 
wat het Amerikaanse Congres al op 24 april 1990 met 
overweldigende meerderheid had besloten: Jeruzalem 
erkennen als hoofdstad van Israël.
Bovendien besloot het Congres in 1995 om de Amerikaanse 
ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen 
(Jerusalem Embassy Act), maar ook dit besluit werd nooit 
uitgevoerd door vorige presidenten met het laffe excuus 
‘dat het Congres op de stoel van de president ging zitten.’  
En er komt nog iets bij: toen de Algemene Vergadering 
bijeenkwam om te oordelen over Trumps besluit 
betreffende Jeruzalem, werd daarover zeer selectief bericht 
door de media. Trump benadrukte dat de definitieve 
grenzen van Jeruzalem via onderhandelingen moeten 
worden vastgesteld, maar dat kwam niet of nauwelijks 
aan de orde in de media. Evenmin werd het karakter van 
de vergadering vastgesteld: want sinds 1997 is de VN 
continu in vergadering over Israël. Dat heet de Tenth 
Emergency Special Session, aldus Leon de Winter in een 
landelijk dagblad. En hoe ongelooflijk het ook klinkt, 
deze sessie is er uitsluitend voor Israël. Deze vergadering 
wordt ook nooit beëindigd, maar alleen geschorst om 
daarna weer bijeen te komen. Het doel is dus om Israël 
permanent onder druk te houden en te veroordelen. 
Geen woord hierover in de overwegend linkse media. 

Psalm 2:1-2: ‘Waarom woeden de volken en zinnen de 
natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in 
slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here 
en zijn gezalfde.’ En niet alleen de politieke machthebbers, 
maar ook veel kerkleiders, inclusief de Wereldraad van 
Kerken, doen er dapper aan mee. Want de haat tegen 
Israël en het Joodse volk is indirect tegen God gericht. 

Antisemitisme
Zo langzamerhand lijkt de geschiedenis zich te herhalen. 
In heel Europa en met name in Frankrijk durven Joden 

niet meer met hun keppeltje de straat op. Waar zijn de 
autoloze zondagen van 1973 gebleven, toen een aantal 
Arabische landen weigerden ons land olie te leveren 
omdat Nederland de zijde van Israël koos tijdens de Jom 
Kippoeroorlog? Nu beleven de Joden in Europa wederom 
Kristallnacht-ervaringen, zoals in de jaren dertig. Ook 
in Amsterdam, zoals blijkt uit de aanslag op een Joods 
restaurant door een radicale moslim. Nog steeds wordt 
Amsterdam door velen Mokum genoemd. Mokum is 
het Jiddische woord voor ‘plaats’ en betekende dat 
Amsterdam de enige plaats in Europa was waar Joden 
zich veilig voelden. Er is veel veranderd sindsdien en 
het is veelbetekenend dat de dader van deze aanslag, 
die indirect zeer angstaanjagend was voor alle Joden, na 
twee dagen alweer werd vrijgelaten.
 
De weerstand tegen Israël, de Joden, en nu weer de felle 
oppositie om Jeruzalem als hoofdstad van de Joden te 
erkennen, begint absurde vormen aan te nemen. Maar 
Jeruzalem heeft alles met Israël te maken. Het is de stad 
waar de koningen van Israël eeuwenlang geresideerd 
hebben; daar is alles begonnen en daar heeft Jezus zijn 
leven gegeven als offer voor de zonde van de mensheid. 
In Jeruzalem is Hij ten hemel gevaren en daar zal Hij weer 
terugkomen en zijn voeten op de Olijfberg zetten! En 
geen enkele machthebber op deze wereld zal dit kunnen 
tegenhouden! Sommigen zeggen dat het besluit om 
Jeruzalem tot hoofdstad van Israël te verklaren strijdig is 
met het internationaal recht. Maar elk land is vrij om te 
bepalen wat hun hoofdstad is, ook Israël. Jeruzalem is 
zelfs al ruim 3000 jaar de hoofdstad van de Joden. Toen 
Londen, Parijs en Amsterdam nog moerassen waren…
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...en dan de toestand in de wereld... 
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‘Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal 
maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de 
volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zwaar 
verwonden. En alle volkeren van de aarde zullen zich 
daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3, vrij vertaald).


