
Jeruzalem,zware steen
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edere dag opnieuw beschouw ik het als een voorrecht om,
samen met medewachters, over de muren van feruzalem te
wandelen. Gezamenlijk proclameren we de oeroude belof-

ten die staan opgetekend in de Bijbelse profetieën. We zien oude
voorzeggingen voor onze ogen vemrld worden. We zijn kroon-
getuigen. Staan met onze neus vooraan. Na eeuwen van wildernis
en vreemde overheersing is Israël opnieuw een onaflrankelijke
staat. Ruïnes zijn herbouwd, wijngaarden worden geplant en wijn
gedronken, kinderen spelen weer op de pleinen, het loodse volk
keert terug, |eruzalem is weer bewoond. Stuk voor stukvoorbeel-
den van Srsieke verl'gilingen van oude woorden.

Het voorzegde herstel van Israël en de terugkeer van het

foodse volk verlopen niet gladjes. De omringende Arabische
volken kunnen het |oodse bloed wel drinken. Maar ook de
meeste westerse landen zien het herstel van Sion met iede ogen
aan. Tot overmaat van ramp wljzen zelfs de meeste kerken met
hun kritisch-theologische vingertjes naar Israël.

Toch is er niets nieuws onder de zon.Deze weerstand werd
immers al eeuwen geleden voor4egd? God richt zich tot de Ara,
bische volken: 'le hebt gezegd: "Die twee volken en die twee landen

]udea en Samaria) zijn van mij , Ik zal ze in bezit nemen, al heeft de
HnnRer gewoondl'(...) AI jebeledigingenheb Ikgehoord, alleswat je
hebt gezegd oyer de bergen van Israël - dat ze verwoest waren, dat
jij ze kon plunderen. Ook tegen Mij heb je op hoge toon gesproken,

o ok Mij heb j e uitgedaagd, Ik heb het geho ord' ( Ezechi ël 3 5 : I 0, I 2, 1 3 ).
Niet mis te verstane woorden, door een woedende God gespro-
ken, bestemd voor de islamitische vijanden van vandaag. Ook
ten aanzien van feruzalem beschrijven de eeuwenoude profetieën
nauwkeurig hoe het siotscenario van onze wereldgeschiedenis zich
zal ontvouwen:'Ik zal van leruzalem een beker wijn maken die
de omringende volken bedwelmt. (...) Op de dag dat alle volken op

aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal Ik van de stad een zuare steen

maken waaraan haar belagers zich vertillen.i (Zacharia 12:2,3).

fe ziet het voor je ogen gebeuren; de hele wereld ergert zich
groen en geel aan Israël en feruzalem. Zelfs de traditiegetrouwe
vriend van IsraëI, Amerika, weet van gekkigheid niet meer hoe ze

Israëlin het Amerikaanse gareel moet krijgen. Als grootste wiend

verbiedt Obama de foden om in feruzalem huizen te bouwen.
Zoiets hebben zelfs de vijanden van Israël nog nooit bedachl 3000
jaar is Jeruzalem de hoofdstad van IsraëI. SIa je Bijbel er maar op
na. Een aardig citaat staat bijvoorbeeld in II Kronieken 8:6:'Hij
(Salomo) bouwde wat híj maar wilde in Jeruzalem...'Ook Psalm
147:2 laat geen ruimte voor twijfel 'De bouwer van leruzalem,
dat ís de Hnr,n.'

De Verenigde Naties willen feruzalem opdelen in een Arabisch
Oost-feruzalem en een foods West-Jeruzalem. Laten nu juist de

Olijfberg, waar feshua zal terugkeren op aarde, het Tèmpelplein,
waar God wil gaan wonen en de muren van leruzalem, waar wrj,
wachters iedere dag overheen wandelen, in Oost-)eruzalem liggenl
Gaat er een lampje branden? We zijn verwikkeld in een geeste-

lijke oorlog. Satan en zijn trawanten weten dat |eshua spoedig
zal terugkeren. Het Satanische'stelletje ongeregeld zal er alles

aan doen om deze triomfantelijke terugkeer van de Leeuw van

Juda te dwarsbomen. Hij siaagt erin om de islamitische volken te
mobiliseren in deze strijd, maar ook de verenigde volken (\N)
dienen deze demonen, en tot hun schande laat zelfs de kerk zich
inpakken. Als de'wienden van |ob (lees Israël) tasten ookde reli-
gieuzen de oogappel van God aan. Plaatsvervangende schaamte
bedekt mijn gelaat. 'Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord
waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken,

waaryan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt
losgemaakt. Daar toont de Hnna ons zijn macht' (lesaja 33:20,21).

God laat er geen gras over groeien. feruzalem blijft onaange-
tast. Hoe sterk de dreiging ook zal toenemen. De volken zullen
zich pijnlijk vertillen aan deze steen. Tentpinnen en touwen
worden slechts losgemaakt om Jeruzalem uit te breiden, niet om
de stad op te delenl (lesaja 54:2,3) Sta op, maak een verschil. Niet
voor niets begint lesaja 62 met de oproep om bm leruzalems wil
niet te zuijgen'. Laat je stem horen, wees een wachter.

' Tot ziens op de muren van feruzalem. S

Bart Repko woont, samen met zijn vrouw Joke, in Jeruzalem. Zij wandelen

dagelijk op de muren van Jeruzalem en proclameren Gods beloften van herstel en

troost voor lsraêl en het Joodse volk. Zie ook www.neveóesilenlorq
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