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Licht op de dag van de Here

10. Jaloerse haat
De staat Israël wordt omringd door wat ‘de Arabische wereld’ wordt ge-
noemd, en die Israël vijandig gezind is. Dat heeft een aantal oorzaken.
Ten eerste is het begrijpelijk dat een beslissing van koloniserende mach-
ten, om een deel van het gebied waar jij woont toe te wijzen aan een
ander volk, op onbegrip stuit. De Palestijnen waren en zijn daarin niet
anders dan andere mensen. Vanwege de gezamenlijke religie kozen en
kiezen veel islamitische landen partij voor de Palestijnen. Hier komt ook
eigenbelang bij, omdat veel Palestijnen vluchtten naar omringende lan-
den. Daar waren ze niet echt welkom en het merendeel woont er tot nu
toe in grote armoede en zonder perspectief in kampen. Dit geldt ook voor
de gebleven bewoners van de Gazastrook en de ‘Westbank’, omdat zij
door Israël geïsoleerd en economisch geblokkeerd zijn. De Palestijnen
ontvangen van hun ‘broeders’ weinig hulp, ondanks dat die vaak onge-
looflijk rijk zijn. Alle partijen gebruiken hen als speelbal in een gevaarlijk
spel, met een desastreuze afloop. Want ten tweede is er de oude jaloerse
haat van deze volken tegenover Israël. Dit heeft al sinds de oprichting van
de staat Israël geleid tot een aantal oorlogen, en er wacht nog een alles-
beslissende. Ten derde is er een oude haat van de ‘Arabische wereld’ te-
gen de ‘christelijke wereld’ vanwege de ongelooflijke wreedheden tijdens
de kruistochten, die werden gevoerd om ‘het heilige land’ te bevrijden –
die overigens moslim (die de heilige stad vertrapte) en Jood (die Christus
gekruisigd had) troffen. Het ‘zionistische’ Israël is voor de Arabieren daar
het symbool van. Ten vierde is de westerse wereld zelf betrokken. Deels
vanwege de altijd en overal aanwezige ‘Jodenhaat’, deels vanuit eigen-
belang omdat zij voor olie afhankelijk zijn van ‘de Arabische wereld’ en
iedereen zijn geopolitieke en militair strategische positie wil behouden.

In het Oude Testament vinden we veel terug van de achtergronden van de
jaloerse haat van de ‘broedervolken’ van Israël. Adam en Eva zagen wat
die brengt: de dood; want hun zoon Kaïn doodde zijn broer Abel omdat
hij jaloers was op de zegeningen die God Abel gaf. Eén van de oorzaken
van de dodelijke jaloerse haat tegen Israël stamt uit de tijd van Abraham,
Isaäk en Jakob. Toen Abraham en Sara kozen voor een eigen oplossing
voor hun kinderloosheid, werd uit Hagar Abrahams zoon Ismaël geboren.
Hij moest hem echter wegsturen, omdat God zijn latere, uit Sara gebo-
ren, zoon Isaäk erfgenaam van Zijn beloften maakte. Tegen Hagar had
God over Ismaël gezegd: “Hij zal een wilde ezel van een mens zijn; zijn
hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem ...” (Gen
16:12). De Ismaëlieten zouden dus een oorzaak en doelwit zijn van vele
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conflicten. Zij gingen wonen in het gebied van de Sinaï (ten Oosten van
Egypte) tot het huidige Syrië/Irak (Assur) (Gen 25:18). De vergelijking
met een ezel zal wel zijn vanwege het achteruittrappen als dit dier iets
niet zint. Het wegsturen zonder de eerstgeboortezegen van Ismaël bij-
voorbeeld. Het is één van de punten waarop Palestijnen, Arabieren en
hun geloofsgenoten zich beroepen in hun woede tegen Israël. Zij beschou-
wen het verhaal in Genesis als een leugen van de Israëlieten en de chris-
tenen, en lezen Ismaël waar de Bijbel het over Isaäk heeft.

De grootste ‘Jodenhater’ tijdens het Oude Verbond was Haman, die alle
Joden wilde uitroeien. De Hitler van zijn tijd dus. Haman wordt in het
boek Esther ‘de Agagiet’ genoemd. ‘Agag’ is mogelijk de benaming van de
koningen van de Amalekieten (Num 24:7, 1 Sam 25). Omdat Haman de
Jood Mordechai, die de koning van Perzië een positie boven hem gegeven
had, jaloers haatte, wilde hij “alle Joden ... verdelgen in het hele ko-
ninkrijk van Ahasveros” (Esther 3:6). Op slinkse wijze wist hij Ahasveros
ertoe over te halen hem het volk Israël te verkopen, zonder dat de koning
het wat interesseerde om welk volk het ging. Hij was verblind door de
enorme hoeveelheid zilver die Haman hem aanbood: “Indien het de ko-
ning goeddunkt, moge een bevelschrift uitgaan om het uit te roeien; dan
zal ik tienduizend talenten zilver afwegen en het ter hand stellen aan hen
wier werk het is die te storten in de schatkist van de koning” (3:9). In de
bekende Oosterse beleefdheidsvorm antwoordde de koning: “Het zilver
zij u geschonken en ook het volk om daarmee te doen wat goed is in uw
ogen” (vs 11). Wat minder mensen in zijn uitgestrekte rijk deed er niet
toe; vooral omdat het “verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken
in alle gewesten van uw koninkrijk, en zijn wetten verschillen van die van
alle volken, maar de wetten van de koning volbrengt het niet, zodat het
de koning niet betaamt het met rust te laten” (vs 8). Kennelijk waren ve-
len in het Medisch-Perzische Rijk maar al te graag bereid mee te werken
aan het plan van Haman (ook dat kennen we uit de tijd van Nazi’s en an-
deren die openlijk of heimelijk met hen meededen of sympathiseerden
met hun Jodenhaat), want de dag waarop de genocide plaats moest vin-
den was “de dag waarop de vijanden van de Joden gehoopt hadden hen
te overweldigen” (9:1). Mordechai en Esther wisten echter het plan te
verijdelen. De Joden vieren dit nog altijd tijdens het Purimfeest. De haat
tegen Israël van Iran (het vroegere Perzië) heeft dus een lange geschiede-
nis, en het zou ons daarom niet moeten verwonderen dat vooral dit land
de grote hater van Israël is, en tegenstanders van het Joodse zionisme
stimuleert met propaganda, middelen en mensen. J.K.D.


