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Israël definieerde zichzelf impliciet al lang als de 
eigen staat van het Joodse volk, maar nu is de definitie 
van de Joodse staat wettelijk verankerd door een 
meerderheid in de Knesset. Met als gevolg woedende 
reacties uit de hele wereld, niet alleen uit de Arabische 
wereld maar uiteraard vooral uit de hoek van politiek 
links. In Prediker 10:2 staat: ‘De geest van de wijze 
richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas 
naar links’ (NBG ’51).
 
Heel apart deze tekst in Prediker. Wat zou God hiermee 
bedoelen, vroeg ik mezelf weleens af. Nog merkwaardiger 
is dat er in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Bijbel 
in Gewone Taal (BGT) geen spaan is heel gelaten van deze 
tekst… 
Israël is een staatje met de oppervlakte van de helft van 
Nederland; een stipje vergeleken met de Arabische landen 
eromheen. Maar de linkse elites willen niet weten van een 
Joods zelfbeschikkingsrecht. ‘Deze Joodse natiestaat-wet 
is brandstof voor jodenhaters’ schreef  Leon de Winter in 
zijn column in een landelijk dagblad. Ook in het Verenigd 
Koninkrijk begint de linkse Labourpartij van Jeremy Corbyn 
steeds meer antisemitische trekken te vertonen. ‘De invoering 
van deze wet bespoedigt Israëls vertrek uit de liberaal-
democratische wereldorde’, las ik in het NRC Handelsblad. 
Dat is dus de krant die al jarenlang alles veroordeelt wat Israël 
doet. Ze hebben het ook altijd over Israël als de ‘bezetter’. 
Maar de Joden bezetten Israël niet, ze bezitten Israël, 
omdat God dit eeuwen geleden heeft besloten. En laten 
we er geen doekjes om winden, wat het NRC de ‘liberaal-
democratische wereldorde’ noemt is gewoon de eventueel 
toekomstige socialistische wereldorde met als volkslied de 
Internationale… Want laat het duidelijk zijn, ze kunnen zich 
de ‘Groenen’ noemen of sociaal democraten, het zijn gewoon 
socialisten die streven naar een nieuwe wereldorde. En in 
die wereldorde hebben ze liever geen Joodse staat en ook 
geen wedergeboren christenen die zeggen dat Jezus de enige 
weg is. Wél acceptabel is voor hen een één-wereldreligie 
waarin alle religies op een hoop worden gegooid, inclusief 
de islam. En daarin vinden de socialisten een groot deel 
van de islamitische wereld aan hun kant. Vergeet niet 
dat het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (het 
PFLP) en het Democratisch Front voor de Bevrijding van 
Palestina (het DFLP) beiden marxistisch georiënteerd waren.  

Arabische NAVO
In Psalm 121:4 kunnen we lezen dat God waakt over Israël. 
Want op dit moment gebeurt er iets heel bijzonders waar 
de vijanden van Israël niet blij mee zullen zijn en waarover 
je weinig of niets hoort in de pers en in het NOS Journaal. 
In ons nieuwste televisieprogramma legt Amir Tsarfati uit 
hoe er momenteel een coalitie wordt gevormd tussen een 
aantal Arabische landen onder leiding van Mohammad bin 
Salman, de kroonprins van Saoedi-Arabië, die nu eigenlijk de 
machthebber is. Het gaat om Saoedi-Arabië, Egypte, Jordanië, 
Bahrein en de Arabische Emiraten. Volgens Leon de Winter 
wordt dit een soort ‘Arabische NAVO’ die tegengas wil 
geven aan de steeds groter wordende macht van Iran in het 
Midden-Oosten. En hierbij krijgen ze de volledige steun van 
de Verenigde Staten en… van Israël. Want deze Arabische 
coalitie wil ook af van die eeuwige strijd aan de grens van 
de Gazastrook en Israël. Ze willen de Palestijnen vergaande 
voorstellen doen die hen veel voordelen en economische 
voorspoed opleveren, maar in ruil daarvoor zullen de 
Palestijnen hun streven naar de vernietiging van Israël moeten 
opgeven. Deze groep Arabische landen beseffen dat dit een 
zinloos streven is en ze denken, heel pragmatisch, ook aan 
hun geopolitieke belangen. 

Het televisieprogramma waarin Amir Tsarfati dit allemaal 
haarfijn uitlegt is binnenkort te zien bij Family7, TBN Europe 
en op ons YouTube-kanaal. Tevens is bij ons een dvd gratis 
verkrijgbaar. Amir is de hoofdspreker tijdens onze Bible 
Prophecy Eindtijdconferentie op 16 en 17 november (zie de 
advertentie op pagina 2).
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...en dan de toestand in de wereld... 
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