
Update vanuit Jeruzalem 

Op Jeruzalem-dag, aan het begin van deze roerige week, 

kwamen niet ver van ons huis, velen uit omringende wijken bij 

elkaar om in de openlucht het Shacharit (ochtendgebed) te 

bidden. Met het zicht op de Oude Stad en het Tempelplein 

werd het dagelijks ochtendgebed, op deze bijzondere dag 

aangevuld met dankgebeden voor Gods trouw aan Jeruzalem. 

Burgemeester Moshe Lion sprak een kort woord, waarin hij 

benadrukte dat de onrust van het weekend ervoor rond het 

Tempelplein, voornamelijk aangesticht was door extreme 

elementen van buitenaf en dat Jeruzalem een stad moest zijn 

en blijven waar alle inwoners in vrede samenleven.  Aan het 

slot werd Psalm 115, zingend gebeden en hier en daar ging het 

zingen over in dansen.  Een feestelijke dagopening! 

Aan het eind van de middag, toen het luchtalarm afging omdat er een aantal raketten op Jeruzalem afgevuurd waren, schoot 

het refrein van deze psalm meteen weer door onze gedachten. 

“Israël, vertrouw op de Eeuwige, Hij is hun hulp en hun schild; … Wie de Eeuwige vrezen, vertrouw op de Eeuwige, Hij 

is hun hulp en hun schild!” (Psalm 115: 9-11).  

Wat een contrast tussen begin en eind van de dag! Maar ook: wat een houvast! 

Inmiddels zijn we een halve week verder. In Jeruzalem heeft, onder grote waakzaamheid en alertheid van de Border Police, 

het gewone leven zijn gang hervonden. Maar daarmee is het conflict niet opgelost. Hamas, heeft zich opgeworpen als de 

verdediger van de El Aksa moskee. Tegen de ingebeelde angst dat er door hen niet meer gebeden zou kunnen worden op 

Haram al Sharif, zoals zij het Tempelplein noemen. Daarmee raken zij een gevoelige snaar bij moslims wereldwijd en 

verzekeren zich van bijval en respect in de hele Arabische wereld. 

Het geweld is verder geëscaleerd en manifesteert zich het meest nadrukkelijk in en rond Gaza, de enclave die onder het 

bestuur van Hamas staat. Vanuit Gaza zijn er in drie dagen tijd inmiddels bijna 2000 raketten afgevuurd op Israëlische 

(burger-)doelen. Israël probeert met waarschuwingen en de Iron Dome installaties de levens van zijn burgers te beschermen, 

wat met deze enorme raketten-regen onvoldoende lukt. Resultaat veel materiële schade, veel gewonden, levens te 

betreuren, gesloten scholen, mensen die meer in schuilkelders leven dan in hun huis, veel stress en spanning bij ouders en 

kinderen, voedingsbodem voor trauma’s. 

Israël probeert in respons, alle wapendepots, commandoposten en lanceerinstallaties in Gaza uit te schakelen. Met zo groot 

mogelijke precisie om burgerslachtoffers te voorkomen, wat niet meevalt in zo’n dichtbevolkt gebied, waar bovendien de 

genoemde doelen niet zelden gevestigd zijn onder de dekmantel van flatgebouwen en scholen. En ook hier doffe ellende 

van verwoeste huizen, angstige mensen, kinderen en het verlies van niet alleen schuldige, maar ook onschuldige levens. 

Mogen we u vragen om in en onder deze omstandigheden met ons mee te bidden? 

• Om wijsheid voor degenen die in de positie zijn om hierin een uitweg te zoeken 

• Om bescherming voor hen die de orde moeten bewaren bij alle onlusten in steden 

• Om moed en bewaring voor de dikwijls jonge militairen aan de frontlinie 

• Om het bedaren van de gemoederen en herstel van de vrede 

• Voor Jannie die in Tel-Aviv al schuilend probeert tot steun en bemoediging te zijn voor haar buren als het luchtalarm 

gaat 

• Voor Peter en Gerdien, die regelmatig onder luchtalarm de meervoudig gehandicapte bewoners van Adi - Negev 

verzorgen 

• Voor Corrie en Chana, die in hun werk omgaan met getraumatiseerde mensen voor wie de dreiging extra belastend is 

Vrede zij over Israël! 

Jeruzalem, 13 mei 2021 

Ron en Nelleke (veldleiding NEM) 


