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Programma
Van 18.45 tot 19.15 uur is er gelegenheid om de stands bezoeken. 
Om 19.15 uur begint het programma met instrumentale muziek door
Kees van Setten & New Wine. De avond zal om 22.00 uur afgesloten
worden.

Samenzang
Psalm 62 : 1,4,5 (LvK)

Opening
Gijs Lammerts van Bueren (Near East Ministry)

Toespraak
Ronny Naftaniël (Centrum Informatie en Documentatie Israël)

Intrumentaal
‘Nigun’, Ernst Bloch

Samenzang
Hinnee lojanoem - Psalm 121 : 4 (Elb 196)

Toespraak
André Rouvout (ChristenUnie)

Samenzang
De levende God zij eeuwige eer (Elb 193 : 1,6,7)
De woestijn zal bloeien als een roos (Opw 388) 

Toespraak
Jaap de Vreugd (Christenen voor Israël)

Getuigenis
van terreurslachtoffers uit Israël
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Collecte
voor hulp aan terreurslachtoffers (via stichting Hineni)

Samenzang
Psalm 116 (Elb 29)

Gebed voor Israël
o.l.v. Kees Sybrandi (Stichting Boete & Verzoening)

Afsluitend gebed
Herman Goudswaard

LvK: Liedboek voor de Kerken

Elb: Evangelische Liedbundel

Opw: Opwekkingsliederen
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Instrumentaal: Kees van Setten & New Wine

Psalm 62 : 1,4,5 (LvK)

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Opening door Gijs Lammerts van Bueren

Toespraak door Ronny Naftaniël (CIDI)

Instrumentaal: ‘Nigun’, Ernst Bloch
Kees van Setten & New Wine

Samenzang & sprekers
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Hinnee lojanoem - Psalm 121:4 (Elb 196)

hebreeuws:
Hinnee lojanoem
welo jisjan,
lojanoem
welo jisjan.
Hinnee lojanoem
welo jisjan,
Sjomeer Jisraeel

engels:
He that keepeth Israel
neither slumbers nor sleeps,
slumbers nor sleeps,
neither slumbers nor sleeps.
He that keepeth Israel
neither slumbers nor sleeps,

nederlands:
Israels Bewaarder,
Hij sluimert noch slaapt,
sluimert noch slaapt,
Hij sluimert noch slaapt,
Israels Bewaarder,
Hij sluimert noch slaapt
sluimert noch slaapt,

Toespraak door André Rouvout (ChristenUnie)

De levende God zij eeuwige eer (Elb 193 : 1,6,7 )

De levende God
zij eeuwige eer,
van hemel en aarde
is Hij alleen Heer.
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geen ruimte of tijd,
onzegbaar, onmeetbaar
is zijn heerlijkheid

Aan ‘t eind van de tijd
zo heeft Hij voorzegd,
dan komt de Messias
en vestigt Gods recht:
Hij loont al het goed,
verbant alle kwaad;
dan ziet heel de schepping
Gods lichten Gelaat

dat opgaat voor elk
die trouw op Hem wacht
die Israël lichtend
geleidt door de nacht,
die nog in de dood
het leven hergeeft;
zijn Naam zij gezegend
die zelf eeuwig leeft.

Samenzang: De woestijn zal bloeien als een roos (Opw 388)

De woestijn zal bloeien als een roos
en de steppe zal jubelen en juichen,
want het levend water van Gods Geest
maakt dorstig land tot waterbronnen.
De woestijn zal bloeien als een roos
en de steppe zal jubelen en juichen,
want het levend water van Gods Geest
maakt dorstig land tot waterbronnen.

Sta op, Sion en juich,
want de Here heeft u verlost;
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want de lamme zal springen als een hert
en de stomme zal jubelen en juichen.
Sta op, Sion en juich,
want de Here heeft u verlost;
want de lamme zal springen als een hert
en de stomme zal jubelen en juichen.

Lai, lai, lai

Toespraak door Jaap de Vreugd (Christenen voor Israël)

Getuigenis van terreurslachtoffers uit Israël

Collecte voor hulp aan terreurslachtoffers (via stichting Hineni)

Samenzang: God heb ik lief, naar Psalm 116 (Elb 29)

refrein:
God heb ik lief. Hij hoort mijn stem.
Met heel mijn hart wil ik Hem blijven zoeken.
Dan vlucht ik naar Hem, vind ik rust,
omdat Hij luistert.

Hij wist mijn tranen af,
leidt mij langs elke steen,
verlost mijn Ieven van het graf
en legt zijn handen om mij heen.

Het leven van zijn knecht
is kostbaar in zijn oog.
In vrijheid brengt Hij mij terecht.
Zijn Naam houd ik eerbiedig hoog.

Geboeid, van angst vervuld,
verborgen in verdriet
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word ik verlost met veel geduld.
Zijn beker hef ik met een lied!

Hoe toon ik U mijn dank?
Uw liefde bracht mij thuis.
Aanbidding met een zuiv’re klank
breng ik als offer in uw huis

Gebed voor Israël: De Here is Koning
o.l.v. Kees Sybrandi  (Stichting Boete & Verzoening)

Inleiding 
1. In dit gebedsblok bidden we nogal veel aan de hand van de psalmen.
Daarin wordt vaak in de ‘ik vorm’ gebeden, maar het joodse volk gebruikt
dit alsof het de stem is van heel Israël. En aangezien wij als gemeente op
Israël geënt zijn, mogen wij de stem zijn van dit volk, als het roept naar
God. Een uitroep in de psalmen zoals: ‘Ontferm U over mij’, gaat dus niet
over u en mij als individu, maar met dit ‘mij’ bedoelen wij vanavond: heel
Israël.

2. De tekst voor de gebeden is onder meer genomen vanuit:
• Joodse vertalingen van de psalmen (Zoals er gezegd is, de Psalmen) 
• vertalingen van Martin Buber (‘Preisungen’) 
• De Siddoer, de geordende gebeden voor het gehele jaar van het

Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap 
• Brochures van M. Basilea Schlink (Evangelische Mariazusters)

Als inleiding bidden wij
v:  Hoe lieflijk is mij Uw woning, Heer van de Machten! 

Vol vurig verterend verlangen is mijn ziel naar de voorhoven van de 
Heer!  

g: Mijn hart en mijn lichaam jubelen tot de levende God.  
v: Ook een vogel heeft een huis gevonden en de zwaluw heeft haar nest, 

waar zij behoedzaam haar kuikens neerlegt.  
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g: Dat zijn uw altaren, Heer van de Machten, mijn Koning, mijn God. 
Gelukkig die wonen in uw huis, die altijd U prijzen.

Uit: Psalm 84

v: Halleloeja! Verkondig Gods lof. 
g: Verkondigt de lof van de Naam van de Eeuwige!, verkondigt Zijn lof, 

jullie die de Eeuwige dienen, die staan in het huis van de Eeuwige, 
in de voorhoven van het huis van onze God.

v: Halleloeja! Ja, goed is God. Zingt bij instrumenten voor Zijn Naam, want
dat is lieflijk. 
God heeft immers Ja'akov voor Zich uitgekozen. Jisrael als Zijn bijzonder 
bezit!
Hij was het, Die grote volken versloeg, waarbij Hij machtige koningen 
doodde.  

g: Hun land gaf Hij als erfgoed aan Jisrael, erfgoed voor Zijn volk.
v: Huis van Jisrael, prijs de Eeuwige!

Huis van Aäron, prijs de Eeuwige!
Huis van Levie, prijs de Eeuwige!
Jullie die ontzag voor de Eeuwige hebben, prijs de Eeuwige!
Geprezen vanuit Tsion, de Eeuwige, die zetelt in Jeroesjalajim!

g: Halleloeja!
Uit Psalm 135

1. God regeert
v: Waarom razen de volkeren, brullen de natiën in de leegte, 

stellen zich op de koningen van de aarde, 
komen de oversten samen tegen de Heer en Zijn gezalfde: 
en zeggen: Laat ons stuk breken zijn boeien, wegwerpen van ons zijn 
touwen.

g: Die woont in de hemel lacht, de Heer bespot hen meewarig.
v: Maar dan spreekt Hij tot hen in Zijn toorn.

In Zijn hele gloed maakt Hij hen radeloos:
Want ik heb Mijn koning gezalfd op Tsion, de berg van Mijn heiligdom.

g: Nu dan, koningen, wordt verstandig,
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laat de les tot u doordringen, leiders van de aarde.
v: Dient de Heer in huiverend ontzag, jubelt hem sidderend toe. 

Kust die zoon, dat Hij niet toornig zal worden en uw weg doodloopt.
Hoe gemakkelijk ontbrandt Zijn toorn.

g: Gelukkig allen die schuilen bij Hem.
Uit Psalm 2

(na elk gebed: g: Ja, Zijn liefde is voor altijd!)
v: Dankt de Eeuwige, want Hij is goed, 
v: Hem, die grote wonderen verricht, alleen, 
v: Hem, die Egypte dodelijk trof in hun eerstgeborenen, 
v: En Jisrael uit hun midden wegvoerde, 
v: Met sterke hand en uitgestrekte arm. 
v: Hem, die de rietzee in tweeën splitste, 
v: Jisrael er door heen voerde. 
v: Hem, die Zijn volk door de woestijn liet gaan. 
v: Hem, die het land van koningen aan Jisrael gaf,
v: Erfgoed voor Jisrael, dat Hem dient.
v: Hem, die ons bevrijdde van onze verdrukkers.
v: Dankt God in de hemel.
Uit Psalm 136

Samenzang: Psalm 93 : 1,2,3,4 (LvK)

De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
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Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

2. Israël klaagt
(Nadat wij Gods soevereiniteit over land en volk hebben geproclameerd,
maken wij nu het klagen van Israël tot óns klagen.) 
Na de gruwelijke bloedbaden door christenen in de 13e eeuw bad men in
joodse kringen het volgende gebed, en dat is in onze tijd opnieuw actueel: 

v: O, hemel, zijn wij slechter dan andere volken?
Is ons weerstandsvermogen dan gelijk een steen, of is ons vlees van 
ijzererts, dat wij zulke rampen moeten verdragen? 
Reeds vele honderden jaren belaagt ons de vijand 
en nog steeds wurgt hij ons met zijn scherpe klauwen. 
Alle mogelijke dodelijke pijnigingen bedenkt hij om ons te vernietigen, 
hij grijpt naar het zwaard, naar vuur en water. 

g: Kleinen en groten, vrouwen en kinderen, grijsaards en jongelingen, 
bruiden en bruidegoms worden verbrand en geslacht.  

v: Vraagt allen die op aarde wandelen:
Heeft ooit een volk zo moeten lijden ?

v: Heer, hoeveel zijn mijn haters. Velen staan op tegen mij.
Velen zeggen van mijn ziel: hulp is er niet voor hem bij God.

Uit Psalm 3

v: Luister nauwlettend, o God, naar mijn gebed, 
verberg U niet voor mijn smeking. 

g: Sla acht op mij. En antwoord mij. 
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v: In mijn onrust zwerf ik kreunend rond, 
vanwege het geschreeuw van de vijand, 

v vanwege de kwelling van de goddeloze; 
want zij storten onheil over mij uit, en bestoken mij in toorn. 

g: Mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen, doodsangsten zijn op mij 
gevallen, vrees en siddering komen over mij, huivering overstelpt mij, 

v: zodat ik zeg: O,had ik vleugelen als een duif,ik zou wegvliegen en een 
woonplaats zoeken; zie, ver zou ik wegvliegen, ik zou mij in de woestijn 
verbergen en overleven. Ik zou mij haastig een wijkplaats zoeken tegen 
de rukwind, tegen de storm.

g: Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen.
v: Des avonds, des morgens en des middags klaag en steun ik; Hij hoort

mijn stem. Hij verlost mijn ziel in vrede van de strijd tegen mij, 
want met al te velen zijn zij tegen mij. Horen zal God, en Hij zal hen van 
repliek dienen, Hij, die van oudsher troont
hen, die zich nooit bekeren, en geen eerbied hebben voor God.

Uit Psalm 55

v: Genees mij, Heer, want mijn beenderen zijn verward en mijn ziel is zeer 
verward.

g: Maar Gij, Heer, tot hoe lang nog?
v: Keer toch, Heer, maak mijn ziel vrij, help mij 

om uw trouw, want in de dood noemt niemand U,
g: in het schimmenrijk, wie dankt U daar?
v: Ik ben doodmoe van mijn zuchten, 

heel de nacht laat ik mijn bed druipen, 
met mijn tranen maak ik mijn sponde nat.

g: Dof is mijn oog van verdriet, mat starend naar al mijn vijanden. 
v: Weg mij, alle boosdoeners, 

want de Heer heeft de stem van mijn wenen gehoord, de Heer heeft mijn
smeken verhoord, de Heer heeft mijn gebed aangenomen. 

g: Nu staan zij beschaamd, zeer radeloos worden al mijn vijanden.
in een oogwenk keren zij, in schande.

Uit Psalm 6
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Declamatie: Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart
M. Basilea Schlink (Elb 67 : 2,3,4)

O eeuw’ge pijn, o groot verdriet, 
waarom toch zien de kind’ren niet
het lijden van hun Vader? 
Zij voelen niet Zijn harteklop, 
maar gaan in and’re dingen op 
waarvoor zij willen leven. 

Gods Heilig Hart, het weent en klaagt, 
maar wie van al Zijn kind’ren vraagt
naar wat Hem zo doet lijden? 
Slechts liefde zal Zijn pijn verstaan 
en alle wegen met Hem gaan, 
Zijn heil´ge wil aanvaardend. 

Zo wacht de Vader, jaar na jaar, 
totdat Zijn heilsplan wonderbaar 
is tot Zijn doel gekomen: 
Waar Vaders liefde antwoord vindt, 
daar wijkt Zijn pijn, omdat Zijn kind 
vol liefde aan Zijn hart rust. 

3. Israël zoekt bescherming
v: Wees mij genadig, o God, 

wees mij genadig, 
want bij U vindt een schuilplaats mijn ziel. 
In de schaduw van uw vleugelen wil ik schuilen, 
tot de ramptijd voorbij is gegaan.
Ik wil roepen tot God, tot de Hoogste, tot de Almacht, 
die over mij beslist,
tot Hij hulp zendt uit de hemel en mij helpt, tot Hij prijsgeeft hem, 
die hapt naar mij.
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Dat Hij zendt uit de hemel zijn waarachtige trouw,
want mijn ziel is temidden van leeuwen.

g: Ik moet liggen tussen hun flikkerende tanden.
v: Mensen, wier tanden zwaard zijn, lansen en pijlen,

wier tong is een scherp gewet zwaard.
g: Verhef U boven de hemel, o God, boven heel de aarde zij uw Majesteit.
Uit: Psalm 57

v: Naar U sla ik mijn ogen op, tot U, die woont in de hemel.
Zie toch, als de ogen van slaven naar hun meester, 
als de ogen van een slavin naar haar meesteres, 
zo staren onze ogen naar de Heer, onze God, 
tot Hij ons genadig is. 

g: Wees ons genadig, Heer, wees ons genadig, 
want van al te veel smaad zijn wij verzadigd.

Uit: Psalm 123

Voor het Palestijnse volk
v: Wij zegenen tevens de Palestijnen en Arabieren als kinderen van 

Abraham.
Mogen zij leven in een vredig bestaan met wijze, rechtvaardige leiders, 
die de belangen van hun volk behartigen. 
Mogen zij leven in samenwerking met Uw volk Israël. 

g: Mogen haat en woede worden overwonnen 
en mogen zij de strijd aanbinden met alle vormen van extremisme.  

v: Moge de eerbied voor U hen leiden in al hun beraadslagingen en 
ondernemingen.

g: Ja, mogen Uw geboden hen richting geven 
en Uw zegen van voorspoed hen dan verkwikken.

Samenzang: Doe mijn tranen in uw kruik, naar Psalm 56, 57

Wees mij genadig, mensen belagen mij.
Ja, zovelen zijn het die mij benauwen
Toch in mijn bangste uur
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Blijf ik op U vertrouwen Heer.
op God, wiens woord ik prijzen zal.
Wat kan een mens mij aandoen?

refrein:
Doe mijn tranen in uw kruik.
laat er geen verloren gaan.
Want de zwerftocht van mijn Ieven
zal bij U beschreven staan.

Hoe kan ik vluchten, wegvliegen naar het licht?
Nooit meer te duchten duister gerucht?
Ja, onder uw vleugels wil ik vertoeven
Ik roep tot U, mijn God:
bepleit voor mij mijn rechtsgeding,
zodat ik voor uw aangezicht
wandelen mag ten leven.

U hoort mijn bede, mijn hart is nu gerust.
‘k Ben mij uw vrede nu weer bewust.
Uw Naam zal ik loven onder de volken.
Waak op mijn ziel, ontwaak!
De dag breekt aan, het licht verschijnt.
Tot aan de wolken reikt uw trouw,
hemelhoog uw goedheid.

Red Uw volk Israël van al zijn vijanden 
Laten we met het oog op dreigende aanvallen op Israël, de Heer smeken: 

(na elk gebed: g: Heer ontferm U! U alleen bent onze Helper, onze 
Toeverlaat!)

v: Almachtige God, wij smeken U, verijdel de plannen van de terroristen. 
Wij pleiten op Uw Woord, dat zegt: ‘Beraamt een plan, maar het wordt
verbroken’ (Jesaja 8:10).
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v: Verijdel alle moordaanslagen en plannen daarvoor.
v: Geef, dat explosieven tijdig ontdekt en onschadelijk gemaakt worden. 
v: Verijdel de pogingen om oorlog te veroorzaken.
v: Verhinder het binnenvallen van van haat vervulde strijders.
v: Verijdel de plannen van de terroristen ook, doordat ze het onder elkaar 

oneens worden en hun stootkracht verliezen.
v: Wij smeken U, verhinder diefstal van wapens, wapensmokkel, 

en alle smokkel van grondstoffen voor explosieven. 
v: Verhelder het inzicht van de geheime diensten 

opdat ze alle waardevolle informatie onderscheiden, 
en de plannen van de vijanden ontdekken. 

v: Bescherm allen die tot taak hebben de terroristen op te sporen, 
leid hun beslissingen door Uw Heilige Geest
en laat hun acties het beoogde doel bereiken 

v: Wij smeken U, dat vele terroristen worden gegrepen door ontzetting 
over de gevolgen van wat zij hebben aangericht en daardoor bereid 
worden van hun plannen af te zien.

v: Wij smeken, help de regeringen en allen die de opdracht hebben het
recht te handhaven, om ondanks het grote risico dat zij lopen, op het
fundament van recht en gerechtigheid te blijven staan.

v: Verhinder nieuwe stakingen en houd de catastrofe in de economie nog 
tegen. 

v: Geest der genade en der gebeden, geef dat overal christenen vurig gaan
bidden en smeken en zich trouw scharen rondom Uw volk.

v: Geest der genade, schenk dat de eerbied voor de Eeuwige onder Uw 
volk zal toenemen en men zich trouw naar Uw geboden zal richten. 

Naar: ‘Gebed met het oog op het terrorisme’, M. Basilea Schlink

4. Vertrouwen
v: God is ons een machtige schuilplaats, een hulp in de nood,
g: Hij is er!
v: Daarom zijn wij niet bang, al verandert de aarde,

al wankelen de bergen in het hart van de zeeën.
Uit: Psalm 46
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v: Gelukkig de mens, die zijn kracht stelt in U, 
en de gebaande wegen altijd in zijn hart draagt. 
Als zij gaan door het dal van Baka 
maken zij dat droge dal tot een bron. 

g: Moge de regen zijn vijvers bevloeien! 
v: Zij gaan van muur tot muur, 

tot zij bij God in Tsion worden gezien. 

v: Want zon en schild is de Heer God. 
g: Genade en heerlijkheid geeft de Heer. 
v: Hij weerhoudt niet het goede aan hen die een gave weg gaan.
g: Heer van de Machten, gelukkig de mens, die vertrouwt op U.
Uit: Psalm 84

v: Hoort dit, alle volkeren, 
luistert, alle bewoners van de aarde, 

g: Waarom zou ik bang zijn in dagen van kwaad, 
als de slechte daad van mijn belagers, die mij omgeven, mij treft?

Uit: Psalm 49

v: Ik draag mijn ogen naar de bergen. 
Vanwaar zal komen dan mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de Heer zelf, Maker van hemel en aarde. 
Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaker gaat niet slapen. 
Zie, niet zal sluimeren of slapen die Israël behoedt. 
De Heer is uw bewaker, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. 
In de dag zal de zon u niet slaan, niet de maan in de nacht.
De Heer behoedt u tegen elk kwaad, Hij behoedt uw ziel. 
De Heer behoedt uw weggaan en uw thuiskomen, nu en altijd.

Uit: Psalm 121



18 • Israël Manifestatie

Samenzang: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Opw. 451)

Ik hef mijn ogen
op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
U bent mijn hulp, Heer,
door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.

Ik heb U nodig, God,
want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij Uw leven weer.

Instrumentaal: Kees van Setten & New Wine: Apocalyptic Desire
Jesaja 25 : 6-8
‘En de HERE der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feest-
maal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van
mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen. En Hij zal op deze
berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking,
waarmede alle voken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen,
en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad
van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft
het gesproken.’

Afsluitend gebed door Herman Goudswaard
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Brief aan premier Jan Peter Balkenende

Excellentie,

Op deze woensdagavond, 1 september zijn wij bijeen met dertig organisaties in de
Veluwehal in Barneveld om samen te spreken en te bidden voor Israël en de gevaarlij-
ke toestand in het Midden Oosten. We verwachten 1.500 mensen, sympathisanten,
maar vertegenwoordigen als dertig organisaties tenminste 150.000 mensen, veelal
Christen-Nederlanders. Deze manifestatie heeft als thema: ‘Israël zal veilig wonen’.

De veiligheid van Israël wordt al sinds de oprichting van de staat Israël bedreigd door
aan Israël opgedrongen oorlogen, en door gruwelijk en niets ontziend terrorisme. De
zelfverdediging van Israël is helaas steeds weer onderwerp van internationale rechts-
zaken en onrechtvaardige veroordelingen van de Europese Unie, en van de Verenigde
Naties.

Wij willen u toch als man van het CDA herinneren, aan de overbekende tekst uit
Genesis 12: ‘Ik, de Here zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vervloekt.’
Dat is het recht van de God van Abraham, Izak en Jacob.
Over rechtszaken gesproken: elke verdedigingsactie van Israël wordt door de V.N.
afgestraft met een resolutie, en het Internationale Hof van Justitie veroordeelt de legi-
timiteit van het door Israël geplaatste veiligheidshek, en wijdt nauwelijks een woord
aan de reden, waarom het hek gebouwd wordt, nl. om de burgers van de staat Israël
te beschermen.
Uw regering onderschrijft de conclusies van het Hof, terwijl juist door het plaatsen
van deze veiligheidsmuur het aantal aanslagen met zeker 80% is gedaald. 
Verder is het van belang, dat uw regering erop wijst, dat het ‘hek’ geen politieke of
landsgrens aangeeft, maar dat het erom gaat maximale veiligheid voor de eigen
bevolking te waarborgen. Bij een eventuele vredesregeling, die tot dusverre voortdu-
rend wordt en is geboycot door de Palestijnse Autoriteit, waardoor hun eigen bevol-
king onnoemelijk lijdt, zal ook het ‘hek’ verdwijnen.

Wij willen u aanmoedigen om als regeringsleider, ook in E.U.-verband uw rug recht te
houden, en niet mee te gaan in de anti-zionistische en anti-Israël koers, die de E.U.
momenteel vaart. Die politiek is ingegeven door angst: angst voor de Islam, angst
voor het fundamentalisme. 
Gelukkig weet u, dat God, de Heer regeert. 
Dat is een bemoediging, maar tevens een waarschuwing, dat Gods liefde voor zijn
volk onopzegbaar is. Dat heeft consequenties voor de politiek, en voor onze eigen
geschiedenis, gezien in het licht van het eerder genoemde bijbelvers. 
Wees verzekerd van onze gebeden voor u en uw regering om rechtvaardigheid te
betrachten inzake Israël.

Met hoogachting,
Het comité ‘Israël zal veilig wonen’.
Drs. Jan van Barneveld, publicist
Herman Goudswaard, voormalig directeur Near East Ministry
Ds. Kees Sybrandi
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Israelplatform.nl is een initiatief van verscheidene christelijke en Messiaans-

Joodse organisaties in Nederland, die op een of andere manier betrokken zijn 

bij Israël en het Joodse volk. U vindt hier de beknopte gegevens van elke 

organisatie, een gezamenlijke agenda en overige informatie.

Brief aan premier Ariel Sharon

Excellency, 

May the LORD, the G-d of your fathers Abraham, Isaac and Jacob be with you and
guide you! 

With representatives and sympathizers of about 30 Dutch Israël-support organisa-
tions we met in the Veluwe Hall in the city of Barneveld on September 1st. We publis-
hed a proclamation with the title ‘Israel will dwell in safety’ as emphasized in the
Torah and promised by your prophets. 

We, assembled in this big meeting, greet you and in you the entire people of Israel.
Be assured of our wholehearted sympathy and support in our prayers, through our
defence of the truth against the wave of lies that
overflow you and also in the other needs where-ever we can be of support and help. 

Mr Sharon, be courageous! 
Do not fear the anger and the rage of the (United) Nations or the condemnations of all
kinds of human courts and international organisations, like the International Court of
Justice and the European Union. 
We believe, that you may have faith in the G-d of Israel, and defend the land He has
entrusted to the People of Israel. The fence has already proved to be a powerful wea-
pon against terrorism.
Please, listen to the Tenach, His holy Word rather than to ‘powerful’ leaders of this
world. It is the Almighty One, who removes kings and sets up kings (Daniël 2:21).  The
Holy One of Israël holds all power in heaven and on earth. Trust in Him.

We all, assembled in the Veluwe hall greet you and be assured of our 
prayerful support for you, and for the land and the people of Israël.

The committee ‘Israel will dwell in safety’.


