Israël, Moslims,
en Jeruzalem
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Gods belofte aan Abraham:
“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden” (Genesis 12:3).
1. Israël gehoorzaamde God en veroverde het Beloofde Land onder Jozua rond 1400 v.C., meer dan
twee millennia vóór de Islam een religie werd. (Mohammed leefde in de 7de eeuw n.C.)
2. Na het land veroverd te hebben rond 1400 v.C., bestuurden de Joden het zo’n duizend jaren lang
en onderhielden de aanwezigheid daar gedurende meer dan 3000 jaren. De enige Arabische heerschappij kwam er als het gevolg van de Arabische invasie en verovering in 635 n.C. en duurde niet
langer dan 22 jaren.
3. Meer dan 3000 jaar lang was Jeruzalem de Joodse hoofdstad. Het was nooit de hoofdstad van
enige Arabische of Islamitische entiteit. Zelfs onder Jordaans bestuur werd (Oost-) Jeruzalem niet
de hoofdstad, en geen Arabische leider kwam ooit Jeruzalem bezoeken.
4. Jeruzalem wordt meer dan 700 keer vernoemd in de Bijbel, maar niet één keer in de Qur’an (Koran).
5. Koning David maakte Jeruzalem tot zijn hoofdstad rond 1000 v.C. Hij bestuurde als koning vanaf
zijn troon in Jeruzalem, zoals ook talloze afstammelingen deden. De stad werd “de stad van David”
genoemd. Mohammed heeft letterlijk nooit een voet gezet in Jeruzalem.
6. Joden bidden met het gelaat naar Jeruzalem; Moslims naar Mekka. Als ze tussen de twee steden
in zijn, bidden Moslims met het gelaat naar Mekka en met hun rug naar Jeruzalem.
7. Volgens een verslag in de New York Tribune, in 1854, vestigden Joden twee-derde van de bevolking in hun heilige stad. (Bron: een journalist in opdracht in het Midden-Oosten in dat jaar voor
de Tribune. Zijn naam was Karl Marx. Ja, die Karl Marx).
8. Een reisgids voor Palestina en Syrië werd gepubliceerd in 1906 door Karl Baedeker. Het boek
schatte de totale bevolking van Jeruzalem op 60.000, waarvan 2/3 Joden waren (40.000 Joden,
13.000 Christenen, 7.000 Moslims).
9. Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog stelde Mojli Amin, een lid van het Arabische Defensiecomité voor Palestina, het idee voor “dat alle Arabieren van Palestina zouden vertrekken en ver1

deeld zouden worden over de aangrenzende Arabische landen. In ruil hiervoor zouden alle Joden
die wonen in Arabische landen vandaar vertrekken en naar Palestina komen”.
10. In 1948 werden Arabische vluchtelingen door Arabische leiders aangemoedigd om Israël te verlaten. 68% Van hen vluchtte weg zonder enige Israëlische soldaat gezien te hebben. Het waren niet
de Joden die er voor zorgden dat zij vertrokken. Het aantal Arabische vluchtelingen die in 1948
Israël verlieten wordt geclaimd rond 630.000 te zijn (waar haalden zij dit cijfer?). Gebaseerd op de
volkstelling werd de meer accurate telling van Arabieren die Israël verlieten bijgesteld tot 460.000.
11. Virtueel de hele Joodse bevolking (ongeveer 850.000) die gevonden werd in Arabische landen
moest vluchten wegens Arabische bruutheid, vervolging en pogroms (een pogrom is een georganiseerde afslachting, in het bijzonder van Joden).
12. Niettegenstaande de grote territoria die zij tot hun beschikking hebben, werden Arabische
vluchtelingen opzettelijk verhinderd zich te assimileren in hun gastlanden. Van de 100 miljoen
vluchtelingen volgend op WOII zijn zij de enige groep die zich niet integreerde met hun geloofsgenoten. De meeste Joodse vluchtelingen van de Europese en Arabische landen werden gevestigd in
Israël, een land dat niet groter is dan New Jersey (22.000 km2).
13. Arabische vluchtelingen werden opzettelijk niet geabsorbeerd of geïntegreerd door de rijke
Arabische oliestaten die de overweldigende hoeveelheid landmassa’s van het Midden-Oosten controleerden. Ze werden als virtuele gevangenen gehouden door de Arabische machthebbers.
14. Er zijn 60 moslimlanden, inbegrepen 22 Arabische landen, Palestina niet inbegrepen. Zij hebben
meer dan genoeg land om alle Arabieren te accommoderen. Er is slechts één Joode staat. Arabieren
startten vijf oorlogen tegen Israël, en verloren alle vijf. Israël was niet de agressor; zij verdedigden
hun land.
15. Van 1948 tot 1967 hebben Arabieren niet gepoogd een Palestijnse staat op te richten. Onder
Jordaans bestuur werden Joodse heilige steden ontheiligd, 58 synagogen in Jeruzalem werden verwoest en Joden en Christenen kregen geen toegang tot aanbiddingsplaatsen. Onder Israëli bestuur
werden alle Moslim- en Christelijke sites beschermd en toegankelijk gemaakt voor mensen van alle
geloven.
16. Arabieren begonnen pas in 1964 zich te identificeren als deel uitmakend van een Palestijns volk,
door het initiatief van de in Egypte geboren Yasser Arafat. Het idee werd een populair Arabisch
propagandamiddel nadat Israël Judea, Samaria en Gaza heroverde in de defensieve Zesdaagse Oorlog van 1967.
17. Het handvest van de PLO roept nog steeds op tot de verwoesting van de Staat Israël. De Hamas
constitutie roept op tot hetzelfde. Israël droeg het grootste deel van de West Bank en geheel Gaza
over aan de Palestijnse autoriteit.
18. Van de 175 United Nations Security Council resoluties tot 1990, waren er 97 tegen Israël. Van
de 690 General Assembly resoluties, waren er 429 tegen Israël.
19. De Verenigde Naties zweeg toen de Jordaniërs 58 synagogen verwoestten in de oude stad van
Jeruzalem. Ze bleef zwijgen terwijl Jordanië systematisch de oude Joodse begraafplaats op de Olijfberg ontheiligde. En ze bleef zwijgen toen Jordanië apartheidswetten oplegde die de Joden de toegang ontzegden tot de Tempelberg en de Westerse Klaagmuur.
20. Op 6 december 2017 erkende VS-president Donald Trump Jeruzalem als de hoofdstad van Israel. Hij stelde dat een soeverein land alle recht heeft om te bepalen waar zijn hoofdstad zou moeten
zijn. Sommige Joodse mensen noemen president Trump “Cyrus”, omdat Cyrus de Heidense/Perzische koning is die Israël hielp en hen toestond te vertrekken naar hun land om Jeruzalem te
versterken en te herbouwen.
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