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Vanavond begint het feest.

Dat geeft me de moed u eerst nog even wat spannend en zelfs slecht nieuws door te geven.
Een herdenking van de moord op Israëlische deelnemers aan de Spelen in München (1972) zit
er uiteraard niet in.
Ik hoop dat er tijdens de Spelen niets gebeurt dat in 2016 op dramatische herdacht zal worden.
Of nog ergere dingen.

Onderstaande (Engelstalige) video illustreert de dubbele houding en dubbele tong van het
IOC tegenover Israël. Is helaas symbolisch voor de houding van zo goed als de hele wereld.
Maar God zegt tegen Israël: "Jullie zijn mijn knecht, IK heb jullie uitverkoren en niet versmaad wees niet bang, want IK ben met jullie...." (Jesaja 41:8)

Nu dan het nieuws.

Moslims in, Joden uit en Zegen weg
Onlangs kwam u een berichtje tegen dat de laatste 819 Joden uit Noorwegen op het punt
staan te vertrekken.
In Frankrijk wordt het antisemitisme zo tastbaar gevaarlijk en de aanslagen zijn dermate talrijk
dat het voor Joodse mensen onmogelijk is in dat land te blijven.
Engeland gaat steeds meer op een Moslim enclave in Europa lijken. Een moedige niet-Joodse
vriend draagt uit solidariteit met de Nederlandse Joden een keppetje. Je wil niet weten wat hij
regelmatig te horen krijgt.
In bijna alle Europese landen zijn no-go gebieden omdat daar de Moslims en de sharia de
baas zijn. Om de ‘lieve vrede’ doen autoriteiten vaak niets.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom deze ontwikkeling rampzalig is voor ons land en
uiteraard voor heel Europa. We kijken even naar Jeremia 29:7. De profeet schreef namens
God een brief aan Joodse ballingen in Babel, het “Europa van de oudheid”:
“Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt
voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (29:7).

1/3

Olympische Spelen
Geschreven door Administrator
vrijdag, 27 juli 2012 08:07 - Laatst aangepast donderdag, 30 augustus 2012 11:55

In de Siddoer, het Joodse gebedenboek, vinden we dan ook op blz. 149 een gebed voor de
koningin, het koninklijk huis en onze regering.

Joden weg, gebeden weg, zegen weg. Dat zien we dan ook gebeuren. Ik schreef ‘twee
redenen’. Wel, de HERE God zei ook: “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u
vervloekt”
(Genesis 12:3 en Numeri 24:9).

Waar zien we dit gebeuren? Let op:
- Het is voor Joodse medelanders niet veilig meer in ons land. Dus het is steeds droeviger
gesteld met de openbare veiligheid in ons land. Vraag maar eens aan opa of oma hoe het
vroeger was. Waarom doet u de deur ‘s avonds niet meer open als er gebeld wordt? Enz. Let
maar op het nieuws.
- Wij financieren Paslestijnse terroristen via de EU en direct. Logisch dat wij in onze
inkomens worden getroffen. Steun aan Hamas en de Palestijnse Autoriteit is opstand tegen de
God van Israël. Logisch dat de EU in een snel erger wordende economische crisis terecht is
gekomen
- Door het terrorisme wordt het leefklimaat in Israël en werd het vroeger voordat de
veiligheidsmuur er was, nog meer aangetast. Zo zien we dat het leefklimaat in Nederland en
andere Europese landen er beslist niet beter op wordt.

Israël
Nu maar wat korte berichten uit Israël. Goed nieuws en interessant nieuws:
1. In het Shfela Bekken, Zuid-West van Jeruzalem, zijn leisteenlagen ontdekt die enorme
hoeveelheden olie en gas bevatten. Men schat 250 miljard barrels (vaten) olie. De olie reseve
van Saoedi Arabië wordt geschat op 260 miljard vaten. Dit komt voor Israël bovenop de grote
voorraden gas die ontdekt zijn in de Middellandse Zee, bij de kust van Haifa.
2. In de Arava vlakte van de Negev woestijn valt slechts 3 cm regen per jaar. De dorpen in
die hete vlakte produceren 60% van de voedselexport van Israël en kweken veel vis, vooral
siervissen. Weet u het nog....de woestijn zal bloeien en het dorre land zal zich verblijden. Dat
zei de profeet Jesaja. Snijbloemen kweken ze daar ook, 10% van de export. Ach ja, het enige
waar we echt op kunnen vertrouwen is de waarachtigheid van hetg Woord van God.
3. Veel Israëli’s zijn het zat dat ze niet eens kunnen bidden op de meest heilige plaats voor
het Joodse geloof, de Tempelberg. Ik mocht zelfs mijn Bijbel niet meenemen toen wij bij
uitzondering een bezoek mochten brengen aan de Tempelberg. Gisteren, 26.07.2012, was er
een conferentie van leden van de Knesset die spraken over het verbod van de Waqf (de
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Moslim beheersraad over de Tempelberg) om te bidden om die heilige plek. Dit verbod voor
niet-Moslims om daar te bidden en geen Bijbel mee te nemen is wel een teken hoe bang de
Islam en de geestelijke machten achter de Islam zijn voor Gods Woord en voor de gebeden
van Joden en Christenen.
4. Het is duidelijk dat het hele Midden Oosten op ontploffen staat. In Israël is er een run op
gasmaskers. Netanjahu heeft duidelijk gemaakt dat Israël het niet zal dulden als Syrische
chemische wapens, zoals mosterdgas en zenuwgas in de handen van (Hezbollah)terroristen
zal komen. Rusland en de VS sturen troepen en vlooteenheden naar de regio.
5. Mahmoud Abbas, de terroristenbaas van de Palestijnse Autoriteit merkt dat de
“Palestijnse zaak” door de problemen met Syrië op de achtergrond van de belangsteling van de
internationale gemeenschap is gekomen. Dus hij moet iets nieuws verzinnen. Nu dreigt hij met
een nieuwe intifada en hij gaat weer, met de zegen van de Arabische Liga naar de VN om
erkend te worden als een echte staat.
6. In Israël gaan er steeds duidelijker en meer stemmen op die verklaren dat de enige en
beste oplossing voor Israël en voor de “gewone Arabische man” in de “betwiste gebieden” is
dat Israël die gebieden annexeert, zoals het met de Golan en met Oost Jeruzalem is gebeurd.
Dit plan is zou internationaal goed te verkopen zijn, ware het niet dat de “Twee Staten
Oplossing” een onheilige koe is voor allen die de vernietiging van Israël beogen. Bijbels gezien
is het zeer zeker de beste oplossing. Immers de Eeuwige, de God van Israël heeft niet voor
niets Judea, Samaria en Benjamin in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, als een geschenk
van Boven bij Israël gevoegd.

Wat nog meer? Over de vervolgingen van Christenen in de door de rebellen “bevrijde”
gebieden van Syrië? Het Gate Stone Intituut in de USA spreekt zelfs van genocide. Bij
duizenden ontvluchten Christenen uit die gebieden. De grote media zwijgen. Niet voor niets
zeggen Moslims vaak: “Eerst Zaterdag en dan Zondag”. Of over de Moslim Broederschap in
Egypte? Tijdens de verkiezingen heeft men met geweld hele straten afgesloten om Koptische
Christenen te verhinderen om (op de seculiere presidentskandidaat) te gaan stemmen. Dat
meldde Al Achram.

Ten slotte wensen wij u een prettige Olympiade-tijd en bidden we dat deze Spelen niet bekend
zullen worden als het begin van de “Olympiade-Oorlog van 2012”. Zo spannend is het echt.
Dus vergeet niet te bidden. Voor Israël en ook voor ons land. Wij verdienen het niet maar God
is een barmhartig God en groot van genade en goedheid. Als er maar gebeden wordt.

Shalom
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