
De Muur is afgebroken            Bram Grandia op 21 mei 2022 

Tien jaar geleden verscheen de brochure van Henri Veldhuis  ‘De muur is 
afgebroken’. In 40 pagina’s legt Henri zijn glasheldere visie neer op het 
Israëlisch-Palestijns conflict in het licht van christelijk geloof en 
internationaal recht.  Over de staat Israël schrijft hij:  ”Datgene waarvan 
het joodse volk zichzelf definitief wilde bevrijden, nl. discriminatie op 
basis van etniciteit, nam het helaas mee als uitgangspunt bij de 
oprichting van de eigen staat. (..) Gelet op het etnische karakter van de 
Israëlische politiek, met alle gevolgen voor de Palestijnen, is het niet 
onterecht te spreken van een Israëlische apartheidspolitiek, zowel in eigen 
land als in de bezette Palestijnse gebieden.”  Dat was toen -en nu nog- 
vloeken in de kerk. 

Nu 10 jaar later zijn er drie indrukwekkende rapporten verschenen van 
Be Tselem, Human Right Watch en Amnesty International waarin deze 
apartheidspolitiek met talloze voorbeelden wordt beschreven.  

Ik was van plan u vanmorgen inzicht te geven in de geschiedenis en de 
beweegredenen van de organisatie Christenen voor Israël  die in 1980 
werd opgericht door  de ondernemer door Karel van Oordt.  Een 
machtige organisatie met bladen, een Israël (producten) Centrum in 
Nijkerk, actief op Youtube, ook een eigen zender. De internationale 
organisatie staat o.l.v. ds. Willem Glashouwer jr., de zoon van de Willem 
Glashouwer die de EO oprichtte. Kortom een stevig evangelical 
consortium. In een interview met het blad Koers zegt de oprichter van 
CVI Karel van Oordt dat er geen Palestijns volk is, omdat er nooit een 
Palestijnse staat is geweest. Daar voegt hij aan toe: "Palestijnen zijn 
overigens heel aardige mensen hoor. God houdt ook van de Palestijnen. Ik heb 
daar een beetje moeite mee. Maar het zijn aardige mensen. Ik vind ze 
buitengewoon aardig en buitengewoon onbetrouwbaar.” 

Ik stap af van mijn plan die beweging voor u te schetsen. Ik ga terug naar 
de actualiteit.  Afgelopen vrijdag kreeg ik een mail van Job de Haan met 
als titel God-verdom-me. Nu ken ik Job lang genoeg om te weten dat hij 
niet zomaar vloekt. Het was zijn commentaar op het filmpje van de 
begrafenis op 13 mei van de op 11 mei door Israëlisch vuur vermoorde 



journaliste Shireen Abu Akleh. Dat filmpje deed mij direct denken aan de 
begrafenis van de vermoorde aartsbisschop Oscar Romero, waarbij 30 
van zijn rouwende bewonderaars werden doodgeschoten en meer dan 
100 mensen werden verwond. 300.000 mensen hadden zich bij de 
kathedraal verzameld waar een mis werd opgedragen voorde op 20 
maart 1980 vermoorde aartsbisschop Oscar Romero. De burger-militaire 
junta stelde de verzetsgroepen verantwoordelijk. Natuurlijk. Zo doet een 
regime dat de ideologie van de nationale veiligheid aanhangt dat.  Zo 
vermoordde Salvadoreense militairen op 17 maart 1982 de vier IKON 
journalisten die de door van Romero wilden onderzoeken. 

Ik dacht : Even naar de site van Christenen voor Israël. Daar stond op 17 
mei een artikel van Yochanan  Visser: Palestijnse propaganda. Nieuwe 
onthullingen over de dood en begrafenis van Al Jazeera journaliste.  

‘Het Palestijnse narratief was dat de politie in Jeruzalem onnodig geweld 
gebruikte tegen “de rouwende massa”. Beelden van dit gedeelte van de 
begrafenisplechtigheid verspreidden zich over de hele wereld, in eerste 
instantie via de sociale media. De internationale media namen het 
Palestijnse narratief direct over en dat leidde weer tot een reeks 
veroordelingen door een groot aantal regeringen, waaronder die van de 
Verenigde Staten. Ook de Europese Unie veroordeelde het 
‘politiegeweld’ tijdens de begrafenis van Abu Akleh.’  

Visser bestrijdt de berichtgeving. Eigenlijk is dat wat voortdurend 
gebeurt in de berichtgeving van CVI. CVI is zoiets als de christelijke tak 
van het CIDI, maar dan nog meer door dik en dun achter de regering 
van Israël. Israël is Gods land, Gods volk, Gods staat. God zegent de 
staat Israël voortdurend. Het onrecht komt uit de hoek van de 
Palestijnen. Steeds hetzelfde liedje.  Een op een worden bijbelteksten van 
de profeten over God die het volk Israël uit de ballingschap zal 
terugbrengen op de huidige staat Israël gelegd. Wat ontbreekt zijn die 
teksten van de profeten die de koningen van Israël aanklagen als ze 
onrecht doen. Dat vraagt om een heel andere manier van bijbellezen. Die 
is er wel, maar niet bij CVI. Daar is de staat Israël, de rechtvaardige, 
omgeven door een vijandige en onrechtvaardige wereld.  

Laat ik- Henri kon het nooit laten, ik ook niet- één voorbeeld van zo’n 
kritische wijze van anders lezen noemen.  Aan het einde van de 
regeringsperiode van koning Salomo gaat deze koning helemaal los: Hij 
had 1700 hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen ( 1 Koningen 11). 
Op zijn oude dag liep hij niet alleen al die vrouwen achterna, maar ook 
de goden die bij hen hoorde, ook de goden die om mensenoffers 



vroegen, die de mensen opofferden aan de godheid. Daar zette Salomo 
ook tempeltjes voor neer, zelf een vlak bij de net gebouwde tempel van 
Jeruzalem. Dat is een gruwel in Gods ogen. God is de voice over in de 
bijbel die spreekt vanuit het standpunt van de vernederde, verarmde en 
ontrechte mensen. Vanuit dat standpunt wordt profetische kritieke 
geleverd op de heersers. Er worden tegenstanders geroepen, zoals Mozes 
tegenover de Farao. Een van hen is een ambtenaar van Salomo: 
Jerobeam. Deze Jerobeam ontmoet een profeet die zijn mantel in stukken 
stuurt in 12 stukken en 10 van die stukken aan Jerobeam geeft. Die staan 
symbool voor de 10 stammen. God scheurt het rijk van Salomo in 
tweeën. Het tienstammenrijk krijgt de naam Israël en het tweestammen- 
rijk de naam Juda. Tenminste dat is de toekomst. Voor alsnog moet 
Jerobeam vluchten voor koning Salomo. Hij vindt asiel in Egypte. Dat is 
al humor. Was Egypte ooit de plaats van het slavenhuis waaruit de 
vernederde slaven bevrijd werden, nu is het een asielplek voor 
opstandelingen egen het onrecht in Israël. Na de dood van Salomo keert 
hij terug. Dat stuk lees ik u vooruit  1 Koningen 12 (NBV 21). Het gaat 
over e door Salomo tot opvolger bestemde zoon Rechabeam en de 
tegenstrever Jerobeam.                                                                                                   

De scheuring van het rijk 

121Rechabeam ging naar Sichem, waar heel Israël was samengekomen 
om hem tot koning uit te roepen. 2Jerobeam, de zoon van Nebat, hoorde 
hiervan, maar hij bleef in Egypte, waarheen hij voor koning Salomo was 
gevlucht. 3Daarom werden er boden gestuurd om hem te halen, en 
samen met de verzamelde Israëlieten wendde hij zich tot Rechabeam 
met het volgende verzoek: 4‘Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. 
Maakt u onze taak nu minder zwaar, verlicht het juk waarmee uw vader 
ons heeft belast, dan zullen wij u dienen.’ 5‘Geef me drie dagen 
bedenktijd,’ antwoordde Rechabeam, ‘en kom dan bij me terug.’ Toen het 
volk was weggegaan, 6raadpleegde Rechabeam de oudsten die zijn 
vader Salomo terzijde hadden gestaan toen die nog leefde: ‘Wat raadt u 
mij aan? Wat moet ik het volk antwoorden?’ 7‘Als u zich nu een dienaar 
van het volk toont,’ zeiden ze, ‘en het van dienst bent met een 
welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen.’ 8Maar hij legde de 
raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde de jongemannen die 
met hem waren opgegroeid en die hem nu terzijde stonden: 9‘Wat raden 
jullie aan? Wat moeten wij het volk antwoorden op zijn verzoek om het 
juk te verlichten dat mijn vader het heeft opgelegd?’ 10De jongemannen 
zeiden tegen hem: ‘Het volk heeft je gevraagd om het te ontlasten van 
het zware juk dat je vader het heeft opgelegd. Welnu, zeg tegen hen: 



“Mijn pink is dikker dan mijn vaders lid! 11Mijn vader heeft u een zwaar 
juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u 
gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren 
met schorpioenen!”’ 12Toen Jerobeam en de andere Israëlieten op de 
derde dag bij koning Rechabeam terugkwamen, zoals hun gezegd was, 
13gaf de koning hun een hardvochtig antwoord. Hij legde de raad van de 
oudsten naast zich neer 14en antwoordde zoals de jongemannen hem 
hadden aangeraden: ‘Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal 
het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met 
zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen.’ 15 

Dat is de zondeval van Israëls koningschap. De koning die het ‘fuck you 
teken’ maakt tegen het volk met zijn pink die dikker is dan zijn vaders 
pik (lendenen zo stond het vroeger in de bijbel). De koning lijkt als twee 
druppels water op de Farao uit Exodus 1. Israël is in 1 Ko0ningen 12 
geworden tot het Egypte uit Exodus 1. De schorpioenen waarmee het 
volk geslagen wordt zijn ijzeren ballen met scherpe punten er aan (de 
rubberen kogels van toen).  

Wat hier gebeurt, zie ik vandaag gebeuren tussen Israël en Palestina. Een 
regering die een deel van het volk in eigen land en een deel dat woont in 
de bezette gebieden vertrapt, zeg maar de middelvinger opheft, komt 
onder kritiek te staan, in vroeger tijden van de God van Israël, vandaag 
én van diezelfde God van Israël- die ook een God van alle volkeren wil 
zijn- én van het internationaal recht. Binnen de kerk kon Henri het naar 
hartelust over die God van Israël hebben. Buiten de kerk, sprak hij 
terecht over het internationaal recht. Daar moet ook Israël aan geloven. 
Vandaar zijn felle protesten tegen al die schendingen van de 
mensenrechten van de Palestijnen. 

Dat heeft Henri ons geleerd. Zijn naam houden we hoog. Daarom zijn 
we hier. Niet om Henri te vereren, maar om in zijn denkspoor door te 
gaan.  

Tot slot  als een voetnoot bij dit verhaal: Over veiligheid gesproken. 

Het bestuderen van het ontstaan van het Hivriet leert dat het 
Hebreeuwse woord ‘betachon’ dat Godsvertrouwen betekent in het 
Hivriet de betekenis ‘(militaire) veiligheid’ krijgt. Als Godsvertrouwen 
veranderd wordt in militaire veiligheid neemt deze laatste de plaats van 
God in. De profeten zouden dat een ‘afgod’ genoemd hebben. De taal 
van ‘heiligheid’ wordt omgezet in de taal van ‘veiligheid’. Dat leidt tot 



een ideologie en een religie waarin de nationale veiligheid tot God 
wordt. Is dat niet wat we zien in het huidige Israël? 

Bron voor citaat over veiligheid:  

Yakov M. Rabkin, In naam van de Thors De geschiedenis van de 
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