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Israël heeft zich teruggetrokken uit Gaza. Nauwelijks is de oorlog over of Hamas gooit er weer
dreigende taal uit.

De raketten zullen niet lang op zich laten wachten. Helaas blijft de oorlog met de radicale
Islam doorgaan. Het wachten is op Hezbollah en op de bom van Ahmadinejad. Omdat deze
zaken zo actueel zijn en de geschiedenis van valse beschuldigingen aan het adres van Israël
zich blijft herhalen geven we u een paar wetenswaardigheden door.

Vanaf het begin van de oorlog waren veel internationale media en politici eensgezind in hun
beschuldigingen en hypocriete vermaningen aan het adres van Israël. De internationale
gemeenschap heeft zelfs nieuwe scheldwoorden uitgevonden met het doel Israël in een kwaad
daglicht te stellen. Ik noem er een paar:
-

Buitensporig geweld
Collectieve straffen
Burgerslachtoffers, waaronder ….. kinderen
Oorlogsmisdaden
Overtreden van internationale (oorlogs)wetten
Genocide
Misdaden tegen de menselijkheid

Nadat we een paar “wist-u-dat” feiten hebben genoemd volgt een korte analyse van de
oorzaken waardoor men er als de kippen bij is als het om het zwartmaken van Israël gaat.

Wist u dat:
1. Israël door pamfletten en zeer veel telefoontjes de Palestijnse burger gewaarschuwd
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heeft om uit de buurt van Hamas bolwerken en munitieopslagplaatsen te blijven omdat deze
gebombardeerd zouden worden.
2. Hamas zelf toegeeft dat burgers, vrouwen en kinderen als menselijke schilden gebruikt
zijn.
3. Dat het Israëlische legers verschillende aanvallen heeft afgelast of zelfs afgebroken toen
duidelijk werd dat er veel burgerslachtoffers zouden vallen.
4. Dat Israël aan de Eretz grensovergang een ziekenhuis voor gewonde Palestijnen heeft
ingericht. Er zijn zelfs gewonde Hamas-terroristen behandeld.
5. Dat Israël tijdens de oorlog regelmatig de strijd stopte om humanitaire konvooien door te
laten. Verschillende malen zijn die voor de burgers bestemde konvooien door terroristen
beschoten en ook door Hamas in beslag genomen.
6. Wat cijfers:
- Tijdens de oorlog heeft Hamas mortieren en kassam raketten op burgerdoelen in Israël
afgeschoten Dit afgezien van de ruim 8000 raketten die in de jaren voor de oorlog op scholen,
huizen en andere burgerdoelen zijn afgevuurd.
- Het Israëlische luchtmacht heeft 2680 aanvallen uitgevoerd. De zeemacht 115.
- Er zijn 1500 truckladingen met humanitaire hulp afgeleverd.
- Totaal zijn er voor de grondoperatie 467 en gedurende de grondoperatie 755 Palestijnen
omgekomen.
- Aan Israëlische zijde waren er 10 doden, 11 zwaar gewonden, 16 gewonden en 290
lichtgewonden.
- De Italiaanse krant Corriere Daila Sera dat een inwoner van Gaza vertelde dat
gewapende teenagers op hun huizen schoten om Israël van oorlogsmisdaden te kunnen
beschuldigen.
De correspondent van de Daily Telegraph, Tim Butcher, was vlak na het ingaan van de
wapenstilstand weer in Gaza. Hij berichtte:
“Ik kende het gaza van voor de oorlog goed... dus ik was in staat een en ander zelf te
kunnen zien. Een ding is duidelijk. Gaza stad is geen Stalingrad 1944. Er was geen sprake van
“carpet bombing” op grote gebieden. (carpet-bombing is het willekeurig platbombarderen van
grote gebieden)...
Doelen waren uitgekozen en daarna geraakt, vaak herhaaldelijk, maar altijd met precisie
munitie. Gebouwen in de omgeving waren beschadigd en er waren wat vergissingen... Maar in
de meeste gevallen zag ik dat het oorspronkelijke doel totaal afgebrand was... Maar ik was
[1]
getroffen dat Gaza voor het grootste deel nauwelijks was veranderd”.
- Israëli’s in gebieden die door Kassam raketten waren getroffen hebben geld ingezameld
om getroffen Palestijnen in Gaza te helpen.
- Beschuldigingen van internationale mensenrechten- en hulporganisaties dat Israël
internationale wetten zou hebben overtreden zijn eerder pogingen om Israël als een misdadige
staat te criminaliseren dan dat het een opkomen is voor het internationale recht.
- Israël heeft een gerechtvaardigde (verdediging van eigen burgers is de plicht van elke
regering) en rechtvaardige oorlog gevoerd.

2/3

Gaza - Wist u dat ...
Geschreven door Administrator
vrijdag, 23 januari 2009 01:44 - Laatst aangepast woensdag, 08 september 2010 10:11

Waar komen dan al die boosheid, die valse beschuldigingen en die leugens vandaan?
Waarom begon dat anti-Israël geschreeuw al meteen nadat de oorlog was begonnen? Men had
dus niet eens de tijd genomen om een en ander goed na te trekken. Het lijkt alsof men blij is
met elke kans om Israël zwart te maken. Dat moet een voedingsbodem hebben. Die
voedingsbodem ligt in het hart van de mensen:
-

“Waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond” - Lucas 6:45,
“Wat uit de mond gaat, komt uit het hart” - Matheüs 15:18,
“Uit de overvloed van het hart spreekt de mond” - Matheüs 12:34,
“De mond van de goddeloze stort boosheden uit” - Spreuken 15:28.

Al die leugens en valse beschuldigingen aan het adres van Israël komen dus uit het hart van
hen die ze in de wereld brengen. Niet alleen de leugens die de Palestijnen als wapen in de strijd
tegen Israël gebruiken, maar ook van hen die die leugens verspreiden. Antizionisme noemt men
deze moderne tak van antisemitisme. Dit kwaad infecteert bijna de hele wereld en de wereld zal
erdoor te gronde gaan. Een angstig vooruitzicht.
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