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AT IS UW RICHTLIJN IN GODS KONINKRIJK 

Hebt u zelf ooit afgevraagd waarom er zoveel conflicten zijn tussen Joden en Arabieren, en wie de 

oorzaak is van alle ellende in Israel en zijn Arabische buren!! 

Veel mensen vergeten dat niet alle Arabieren moslims zijn en ook dat niet alle Arabieren de Joden haten, 

zoals je bijna elke dag kunt lezen op allerlei (christelijke) media. Zij brengen een verkeerd beeld van de 

Arabische landen. Bovendien haten ook niet alle Joden de Arabieren. We moeten oppassen dat we niet 

zomaar stereotypen op de hele Arabisch bevolking toepassen. We kunnen beter zeggen dat Arabieren over 

het algemeen de Joden niet erg mogen en vertrouwen en andersom. 

Want als je zo negatief over de Arabieren denkt, dan zou je kunnen denken dat het een vergissing van God 

is om de Arabieren op deze wereld te laten leven. 

De Bijbel verklaart dat de vijand altijd aanwezig zal zijn, want vergeet niet dat Satan vanaf de schepping in 

de hemel aanwezig was. En wat hij heeft gedaan met Adam en Eva, doet hij ook nu nog op aarde, namelijk 

mensen gebruiken om tegen elkaar op te zetten. 

Wij moeten niet vergeten dat wereldwijd Israël elk jaar op 27 januari herdenkt wat er is gebeurd tijdens de 

Sjoa (de Holocaust). Niemand in Europa kan zeggen dat dit niets te maken met hen te maken heeft. De Sjoa 

en de haat jegens de Joden begon in Europa, en ik leef en woon in Europa en zie en lees dat het antisemitisme 

in Europa groeit. 

Ik wil u opnieuw herinneren aan het feit dat dit conflict teruggaat tot Abraham. De Joden zijn nakomelingen 

van Abrahams zoon Izaäk. De Arabieren zijn nakomelingen van Abrahams zoon Ismaël. Omdat Ismaël de 

zoon van een slavin was (Genesis 16:1-16) en Izaäk de zoon van de belofte die van Abraham zou erven 

(Genesis 21:1-3), mag het duidelijk zijn dat er wel enige vijandigheid is ontstaan tussen de twee zonen. Toen 

Ismaël Izaäk bespotte (Genesis 21:19), overreed Sara Abraham om Hagar en Ismaël weg te sturen (Genesis 

21:11-21). Dit veroorzaakte waarschijnlijk nog meer afgunst tegen Izaäk in Ismaëls hart. Een engel 

voorspelde zelfs dat Ismaël “zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen voor 
het aangezicht van al zijn broederen.” (Genesis 16:11-12) 

Ik wil u graag vertellen dat de Koran enige tegenstrijdige aanwijzingen bevat over het gedrag van Moslims ten 

opzichte van Joden. In de ene tekst wordt Moslims opgedragen om Joden als broers te behandelen, en in een andere 

tekst wordt Moslims bevolen om Joden aan te vallen als zij weigeren zich tot de Islam te bekeren. De Koran vertelt 

ook een ander verhaal over welke zoon van Abraham feitelijk de zoon van de belofte was. De Bijbel zegt dat dat 

Izaäk was. De koran zegt dat dat Ismaël was. De Koran onderwijst dat Abraham Ismaël, en niet Izaäk, offerde aan 

God – in tegenstelling tot wat geschreven staan in Genesis 22. De discussie over wie de zoon van de belofte was 

draagt ook in onze tegenwoordig tijd nog bij aan de vijandigheid. 

Maar de oude wortels van de wereld tussen Izaäk en Ismaël verklaren niet alle hedendaagse vijandigheid tussen de 

Joden en de Arabieren. Sterker nog, duizenden jaren lang leefden de Joden en de Arabieren in relatief vredige 

omstandigheden en onverschilligheid ten opzicht van elkaar in het Midden-Oosten. De belangrijkste reden voor de 

vijandigheid heeft een recentere oorsprong. Na de Tweede Wereldoorlog gaven de Verenigde Naties een gedeelte 

van het land Israël (toentertijd Palestina genoemd) aan het Joodse volk. Dit land werd in die tijd voornamelijk 

bewoond door Arabieren (de Palestijnen). De meeste Arabieren protesteerden krachtig tegen de inbezitneming van 

dat land door de Staat Israël. De Arabische naties verenigden zich en vielen Israël aan in een poging hen uit het land 
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te verdrijven, maar zij werden volledig door Israël verslagen. En sindsdien bestaat er een grote vijandigheid tussen 

Israël en haar Arabische buren. Als je naar landkaart kijkt, dan zie je dat het kleine Israël omringd wordt door vele 

grotere Arabische landen: Jordanië, Syrië, Saudi-Arabië, Irak en Egypte. Ik geloof dat Israël aan de nakomelingen 

van Jacob, de kleinzoon van Abraham, is gegeven. Maar tegelijktijdig ben ik er sterk van overtuigd dat Israël naar 

vrede moet streven met de Arabische buurlanden en deze landen moet respecteren Psalm 122:6: “Bid om den vrede 

van Jeruzalem, wel moeten zij varen, die u beminnen.” 

Misschien denkt u nu wat heeft dat met mij te maken, ik houd zowel van de Joden als van de Arabieren.  

Ik kan u alleen een eenvoudig antwoord geven: ik heb niet gekozen voor de Joden of de Arabieren, maar ik wil 

samen met u Gods Koninkrijk dienen niet meer en niet minder. Als u graag vrede en verzoening wilt zien tussen 

deze volken, kies dan geen partij, maar bidt voor beide. En stop met verkeerde informatie te geven over Joden en 

Arabieren; kies eerst voor Gods Koninkrijk en help mensen om de profetie en Jesjoea de Messias te leren kennen. 

Neem uw tijd en bid tot God dat Hij Zijn liefde bevestigt in het hart van de Arabieren maar ook in dat van de andere 

naties. 

Probeer in de toekomst niet alleen Joden te vragen om in uw gemeente of voor uw groep te spreken, maar ook 

Arabieren. Zij zijn eveneens kinderen van Abraham. Als je dat doet mis je de sleutel en tegenwoordigheid van de 

heiligheid van God en Zijn Geest. De tijd is dringt en God zal nooit vergeten wat u hebt gedaan om Zijn vrede en 

liefde te verkondigen in de wereld waarin we leven.  

De vraag aan u is: weet u wie u wilt dienen?  

Mochtar Essid 

 


