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Aanval na aanval rolt over Israël heen. Een smerige stroom van leugens wordt over Israël
gegoten. De vijanden van Israël hebben duidelijk haast. Ze worden gedreven door geestelijke
machten, die hun verstand, menselijkheid en gevoel voor recht en gerechtigheid verduisteren.
Elke week wordt er wel iets nieuws verzonnen om Israël te verzwakken.
- Nauwelijks heeft de “Christ at the checkpoint’ conferentie in Bethlehem haar met vroom
saus overgoten rapport haar gif de wereld ingestuurd of de volgende aanvallen rollen over
Israël.
- De UNHRC, de mensenrechtenafdeling van de VN, wil een commissie van onderzoek
naar Israël sturen. Het is bekend dat de UNHCR zich voornamelkijk bezighoudt met het
veroordelen van Israël. Nu wil men onderzoeken wat de gevolgen van de nederzettingen zijn op
het “Palestijnse volk” en op Oost Jeruzalem. Een soort Goldstone II verslag wordt verwacht.
Dus een aanklacht vol leugens tegen israël. Dat Goldstone later heeft toegegeven dat hij fout
zat, speelt geen rol......het rapport ligt er. Logisch dat Israël geen enkele medewerking wil geven
aan deze “fact-finding” commissie van de VN.
- Dan vrijdag 30 maart. Een massa demonstranten van Israël-haters wordt en is op de been
gebracht. Men wil “vreedzaam” op mars gaan, de grenzen van israël oversteken en dan op
naar Jeruzalem. Geen enkele staat kan en mag dergelijke illegale grensoverschrijdingen
accepteren. Het Israëlische leger is dan ook paraat en staat klaar om met niet-dodelijke wapens
de massa fel hatende en door duistere geestelijke machten opgejaagde mensen tegen te
houden. Uiteraard zullen de vijanden van Israël weer de nodige anti-Israël reclame uit deze
actie halen. Vooral als er slachtoffers vallen.
- Uitermate smerig is de rol die Iran speelt. In Iran wonen nog zo’n 15.000 Joodse mensen,
waarvan 9.000 in de hoofdstad Teheran. De Joodse leiders zijn gedwongen een “verklaring van
solidariteit” met “de Mars” te tekenen. Ze moeten wel want anders dreigt er levensgevaar voor
de Joden in dat land. Iets uit de tekst: “Wij, de joden in Iran, veroordelen ten sterkste de
barbaarse misdaden van de bezettende macht in Palestina en verklaren dat de Zionistische
staat in strijd is met de principes van onze Leaar Mozes en de Wil van God. We staan achter de
wensen van het heldhaftige Palestijnse volk”. Nog erger is dat van de Joodse leiders geëist is
om een groep van minimaal tien Joodse jonge mensen te “leveren”, die als voorhoede van “de
Mars” over de grenzen van Israël zullen trekken. Achter deze Joodse jongelui voelen de helden
zich veilig, want ze weten dat de Israëlische soldaten zich wel tien keer zullen bedenken
voordat ze op hen zullen schieten. Er wordt ook gevreesd dat die jongelui na “de Mars” als
gijzelaars aan Hezbollah zullen worden overgeleverd. Het is ironisch, nee verdrietig, om te zien
hoe deze met boosheid en haat geladen demonstranten overtuigd zijn van de moraliteit van het
Israëlische leger. Waarmee ze zichzelf, onbewust, beschuldigen en veroordelen.
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Zo spant de wereld zich in om Israël te vernietigen. Kerken in geestelijke zin door de
vervangingstheologie. De Westelijke wereld door de steun en het financieren van de terroristen.
De VN en internationale organisaties door voortdurende resoluties, die leugens over Israël heen
rammen. Die de legitimiteit van de staat Israël ondergraven. De voorhoede wordt gevormd
door de Moslim terroristen en hun leiders in de omringende landen. Hopeloos? Twee zaken
staan vast:
1. Hoe meer de wereld tekeer gaat en raast tegen Israël, des te eerder het geduld van de
HERE, de God van Israël opraakt. De waarschuwende oordelen gaan al over de wereld. Hier
en daar beginnen die waarschuwingen al op oordelen te lijken.
2. Onze gebeden, vriendschap en steun aan Israël zijn machtige wapens in deze strijd. Een
strijd die ten diepste gaat om de doorbraak van het koninkrijk van God en de komst van de
Koning.
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