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Verzoening tussen Messias belijdende Joden פיוס en Messias 

belijdende Arabieren تصالح 

 

Om iets te gaan begrijpen van het actuele conflict tussen de Israëlieten en 

de Arabieren is het van groot belang om de historische - en de geestelijke 

context te ontdekken en af te zetten tegen de huidige politieke situatie 

tussen beide bloedgroepen. Als het gaat om de grote vraag, hoe deze 

beide ‘broedervolken’ tot een daadwerkelijke verzoening zouden kunnen 

komen, keren we eerst terug naar de wortels van de tweespalt. Het gaat 

dan over beider afkomst van aartsvader Abraham met aan de ene kant de 

afstammelingen van Hagar en Ismaël, de Arabieren (Islamieten). Aan de 

andere kant de Israëlieten (Hebreeërs, Joden) die de nakomelingen zijn 

van Sarah en Izaäk. 

 

Dit verhaal tilt het conflict direct naar een Geestelijk niveau. De Bijbel 

vertelt over de bijzondere zegen van de Allerhoogste die het volk Israël, 

via de lijn van Abraham, Izaäk en Jakob, ten deel valt. In Genesis 12:1 

wordt geschreven over de deze bijzondere zegen. De tweespalt die uit dit 

verhaal naar voren komt is een directe afspiegeling van het grote 

Geestelijke conflict tussen JHWH en satan. 

Dit conflict wordt zichtbaar gemaakt in de geschiedenis van - en de 

huidige positie van het menselijk geslacht. Of zoals de Bijbel zegt, we 

hebben niet te maken met een strijd van vlees en bloed maar met een 

strijd tussen de hemelse overheden en machten, worstelend door vlees en 

bloed heen (Efeziërs 6: 10-13). 

Het grote, wenkende perspectief is dat met de Geestelijke bestemming 

van Israël en Jeruzalem (Jesaja 2, Micha 4), alle geslachten van de 

aardbodem gezegend zullen worden, met als gevolg wereldvrede vanuit 

de Verzoening. Uiteindelijk gaat het dus in de kern niet over de 

bestemming van Israël (of Ismael) maar gaat het om de Geestelijke 

bestemming van de hele mensheid. Om daar te komen is er een lange 

weg van Geestelijke strijd door het menselijk geslacht gaande waarin een 

sleutelpositie is gegeven aan Yeshua ha Mashiach, die geboren is uit de 

het volk Israël, specifiek uit de lijn van Juda (Genesis 49), met Mirjam 

(Maria) als moeder en JHWH de Allerhoogste als Vader. Hij is de 

verpersoonlijking van de Verzoening tussen de mensheid en Schepper 

JHWH en heeft daarvoor de hoogste prijs betaald met Zijn onschuldige 

Leven. Daarmee heeft Hij de strijd tussen JHWH en satan beslecht op een 

punt in de geschiedenis (Genesis 3:15) met effect op het verleden, het 

heden en de toekomst. Dit zowel op persoonlijk, menselijk niveau als op 

wereldniveau, zelfs betreft het de hele kosmos. 
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Wat betekent het bovenstaande voor Messias belijdende Joden en Messias 

belijdende Arabieren in het heden? Beide groepen zijn belast met de visie 

en interpretatie van het heden via de historische context vanuit de aardse, 

genetische, familiaire, religieuze, menselijke, vleselijke lijn. Echter, een 

daadwerkelijke bekering brengt een verandering van hartsgesteldheid en 

daarmee een nieuwe Geestelijke visie en beleving van de werkelijkheid 

van bovenaf (Efeziërs 4). Dit alles vanuit het onschuldige, verzoenend 

bloed van onze Heiland. Beide groepen zijn in Yeshua ha Mashiach tot Zijn 

(één) lichaam geworden. Niet een lichaam met haar diepe wortels in het 

vlees, maar een lichaam met haar diepe wortels van bovenaf, Geestelijk 

gevormd (Romeinen 13:12-14). Feitelijk kan er dan geen sprake meer zijn 

van een aards conflict of van tegenstrijdige, onverenigbare visies. Vanuit 

de Geestelijke lijn is iedere volgeling van Yeshua ha Mashiach zich ervan 

bewust dat de huidige stand van onze planeet niet een blauwdruk is van 

hoe het zou moeten zijn en zal worden. Vanuit de nieuwe schepping in 

Yeshua ha Mashiach, is er de grote verwachting van de wederkomst en 

vandaaruit de wetenschap dat alles en iedereen op de juiste plek en 

bediening terecht zal komen (Johannes 18:36). Zolang er conflicten en 

tegenstrijdigheden worden beleefd en uitgevochten binnen het lichaam 

van Yeshua ha Mashiach, heeft dit een directe impact op de Geestelijke 

waarde van het lichaam. Daarmee heeft satan direct ingang en invloed op 

de vrucht van de Geest en doet haar kracht teniet. In plaats van een 

getuigenis zijn we dan een anti-getuigenis geworden en ontkrachten wij 

de kracht van het kruis en de uitwerking van de Verzoening. 

Zonder de vrucht van de Verzoening kan Gods koninkrijk niet gevestigd 

worden hier op aarde, want JHWH is Heilig, Goed, Liefdevol, Rechtvaardig, 

Waarachtig en Vredevorst (Jesaja 9:5,6). Om JHWH een kans te geven 

om aanwezig te zijn onder ons en in ons mensen, moeten wij ons 

dagelijks bekeren tot Hem, aannemend Yeshua ha Mashiach als de Zoon 

van JHWH onze Schepper en Zijn/onze Vader (Lucas 17:21). Het Lam 

Gods die de zonden uitwist door zijn dierbaar, onschuldig gevloeide Bloed. 

Langs deze, van bovenaf geboren weg, zijn wij in staat ons met iedereen 

te verzoenen en het kwaad uit te bannen. Op deze wijze kan het 

Koninkrijk van JHWH zich vestigen op aarde zoals in de Hemel (Jes.9:5-

6). Zelfs zou dit Geestelijk functionerende lichaam de Israëlieten tot 

jaloersheid kunnen wekken (Romeinen 11:11) waarmee de Geestelijke 

bestemming van Israël naderbij komt en daarmee de bestemming van alle 

volken (Jesaja 61). 

Als we bovenstaande verhandeling betrekken op het Israëlisch/Palestijnse 

(Arabische) conflict zien we direct dat er een Geestelijke oorsprong is. De 

oplossing hiervan ligt dus niet op menselijk/aards niveau maar is 

Geestelijk/hemels. Alleen een hemelse interventie kan 

verandering/verlossing bewerkstelligen. Dit betekent direct dat zowel 

Israëlische als Palestijnse kinderen van God zich niet meer hoeven te 
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scharen achter politieke motieven en sentimenten die leiden tot 

machtsmisbruik en geweld. Samen mogen zij zich scharen achter de 

Hemelse visie en belofte, die uitdragend en daar eendrachtig voor 

biddend: Uw wil geschiede zoals in de Hemel alzo ook op aarde, vestig Uw 

Rijk van Gerechtigheid en Liefde onder ons. Dit zal een rijk zijn waar 

JHWH woont in Zijn Stad Jeruzalem (Psalm 132:13-14) en in de harten 

van mensen. En daarmee is de orde van het paradijs, van vóór de 

zondeval, verzoend en hersteld. 

Zacharia 4:6 ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn 

Geest. 

 

 

 

  


