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De uitdrukking ‘alle wegen voeren naar Rome’ is 
een moderne vertaling van diverse middeleeuwse 
uitdrukkingen die refereerden naar de Milliarium 
Aureum, een gouden mijlpaal (gedenkteken) 
in het oude Rome. Deze was opgericht door 
keizer Augustus in de buurt van de tempel 
van Saturnus, als teken dat alle wegen bij 
dat monument begonnen en alle afstanden 
binnen het Romeinse rijk in relatie naar dat 
punt werden gemeten. Het is geschiedkundig 
aangetoond dat in die tijd alle wegen inderdaad 
naar Rome voerden. Deze uitdrukking werd al 
in de jaren 1100 gebruikt en is tegenwoordig 
een van de modernste in de Engelse taal. 

Ik schrijf u echter dat er een grotere stad dan Rome 
is: alle wegen voeren naar Jeruzalem! Niet naar Rome, 
niet naar Washington DC, niet naar Moskou, Londen, 
Brussel en zelfs niet naar Tel Aviv. In Ezechiël 5:5 (HSV) 
lezen we: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: 
Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met 
landen eromheen.’ Ezechiël 38:12 spreekt over ‘een 
volk dat woont in het midden van het land.’ De term 
‘wonen in het midden’ komt van het woord tabor, of 
centrum, te vergelijken met de levengevende navelstreng 
waarmee de baby verbonden is bij de geboorte.
In onze materialistische landen zijn we geneigd te 
denken dat de wereld om ons en onze gezinnen draait, 
terwijl onze situatie wordt beïnvloed door wat er in 
en rond Jeruzalem gebeurt. Daarom moeten we als 
gelovigen in Jesjoea (Jezus) uitkijken dat we onszelf 
niet tegenover God bevinden als het om Jeruzalem 
gaat. Nieuwsmedia als radio, televisie en kranten, 
doen verslag volgens hun politieke agenda als om 
Israël gaat. De Heer echter spreekt tegen iedereen die 
het horen kan: ‘De almachtige Heer kondigde dit aan: 
“Ik ben vol vurige liefde voor Jeruzalem en vol woede 
ben ik tegenover haar vijanden”’ (Zacharia 8:2, GNB).

De Koning komt
Vandaag denken de meeste mensen, inclusief christenen 
en voorgangers, dat Israël in 1948 alleen maar een natie 
werd vanwege de Verenigde Naties en dat dit een foutje is 
in de geschiedenis. Samen met haar vijanden, relativeren 
zij alles rondom Israël ter wille van een humanistische 
versie van rechtvaardigheid en vrede; terwijl dit ons 
in werkelijkheid dichter bij oorlog brengt, zoals we 
hebben kunnen leren van Hitler en de Nazi’s in WO II.
Ik heb twee keer goed nieuws voor u vandaag. Ten 
eerste is de oprichting van Israël in 1948 geen fout in 
de geschiedenis geweest, maar het werk van de Heer. 
Ten tweede was Jeruzalem reeds lang geleden de 
hoofdstad van een Joodse staat genaamd Israël, zo’n 
drieduizend jaar geleden onder koning David die nog 
steeds begraven ligt op de berg Sion in Jeruzalem.
Jeruzalem wordt 806 keer in de Bijbel genoemd. 660 
in wat wij het Oude Testament noemen en 146 keer 
in het Nieuwe Testament. Er was altijd een Joodse 
bevolking in Jeruzalem, zelfs toen het Romeinse rijk in 
70 na Christus probeerde om alle Joden te verdrijven. De 
moslims regeerden daar vanaf het jaar 638 en in 1099 
kwamen de christelijke kruisvaarders, die duizenden 
Joden en moslims uitmoordden. Uiteindelijk, tijdens 
de zesdaagse oorlog in juni 1967, werd Jeruzalem 
opnieuw herenigd door het leger van Israël die de muren 
verwijderden die de stad hadden verdeeld. Voor het 
eerst in tweeduizend jaar was Jeruzalem weer één! Dit 
is een van de grootste historische wonderen in Israëls 
geschiedenis en een teken voor u en mij dat de Koning 
komt om opnieuw te zitten op zijn troon in Jeruzalem.       

Islam
Waar is de plaats van Jeruzalem binnen de islam? Precies, 
nergens! Het is niet de plaats waarnaar zij bidden. 
Jeruzalem wordt zelfs niet één keer genoemd in hun 
gebeden. Het staat  nergens in relatie met Mohammeds 
leven. De stad Jeruzalem was nooit de hoofdstad van 
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een onafhankelijke islamitische staat. Zij werd ook nooit 
het culturele of educatieve centrum voor moslims. 
Jeruzalem wordt zelfs niet één keer in de Koran genoemd.
Terwijl Joden wereldwijd zich naar Jeruzalem richten 
tijdens gebed, richten moslims zich juist naar Mecca met 
hun rug naar Jeruzalem. Dus waarom is deze stad dan zo 
belangrijk voor moslims vandaag? Want het Joodse volk 
is teruggekomen om te bidden, zich te vestigen, het land 
te bewerken en daarmee de stad Jeruzalem te herenigen 
als vervulling van Bijbelse profetische woorden rondom 
deze huidige generatie. Het zou zeer wijs zijn voor ons 
om de woorden in Ezra 1:3 (NBV) op te merken: ‘Laten 
al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met 
de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven 

om er de tempel van de HEER weer op te bouwen, 
de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont.’ 

Aanbidden in Jeruzalem
Jeruzalem is waar de Zoon van God zijn kostbaar bloed 
vergoot. Het is waar Jesjoea (Jezus) naar de hemel 
voer. Het is waar Hij zal regeren over de natiën van de 
wereld. Jeruzalem is waar God Zelf zal komen om zich 
voor eeuwig te vestigen met de verlosten. Tegelijkertijd 

is de Joodse band met Jeruzalem nooit verbroken en 
zal Gods volk daar ook blijven. Vandaag zijn joden, 
christenen en moslims vrij om te aanbidden in de 
stad van Jeruzalem. Misschien is dit de reden dat het 
embleem van Jeruzalems vlag een majestueuze leeuw 
is. Het is een eindtijdteken voor het feit dat God zijn 
stempel van koningschap heeft gedrukt op deze stad. 
Zodoende leiden alle wegen in feite naar Jeruzalem!

‘Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf 
geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij 
Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem 
op aarde heeft bevestigd’ (Jesaja 62b-7, NBV).
         
Barry & Batya Segal leiden een liefdadigheidswerk 
onder Joden en Arabieren in Israël. Steun een van 
hun belangrijke projecten www.visievoorisrael.nl

We moeten als gelovigen uitkijken dat we 
onszelf niet tegenover God bevinden als het 
om Jeruzalem gaat 

Barry Segal spreekt donderdag 29 mei a.s.  
14.00 uur op de EuroSpirit conferentie Amster-
dam. Adres en programma: www.eurospirit.nl
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