Israël Land en Volk in de loop der tijd
Vraagstelling: samenhang tussen land, volk en natie
Gegevens over Isr.
Uit de Bijbel (OT, NT, apocriefen)
Uit buitenbijbelse geschiedenis
Uit allerlei boeken en geschriften
Uit beschreven persoonlijke ervaringen
(NB jaartallen voor ±600 BC zijn twijfelachtig)

Gegevens uit OT (1)
Roeping van Abram (Gen 12:1-3),
Verbond en landbelofte (Gen 15:18, 17:7-8)
±2090BC
Spelonk van Machpela 1e grondbezit.
Pniël: Jacob krijgt de naam Israël
Jacob met familie naar Egypte (Gen 46)
Isr. groeit in ± 400 j. uit tot groot volk
Uittocht uit Egypte naar Kanaän (Ex 12), 40 jaar woestijn
Intocht in Kanaän, inname van Jericho (Joz 6) ±1400BC
Gegevens uit OT (2)
Richterentijd, land is nog geen eenheid
Saul 1e koning over heel Israël
±1050BC
Uitbreiding van Isr. onder David en Salomo
Splitsing van het rijk Juda (2 st) en Israël (10 st)
± 930BC
Wegvoering van 10-stammenrijk door Assyrië (1Kon 12) ± 720BC
Gebied van 10- stammenrijk krijgt vreemde bevolking
Jeruzalem ingenomen, Juda in ballingschap (2Kon 25) ± 587BC

Ballingschap en intertestamentaire tijd
Verblijf in ballingschap (Daniël, Esther > Poerim).
Diverse terugkeer-momenten uit de ballingschap,
onder koningen, Cyrus en Arthasasta ea. (Ezra, Neh , Hag, Zach).
OT eindigt ± 430BC (Neh 13) NT begint ± 6BC (Luc 1)
In deze periode maakt Isr. deel uit van de wereldrijken:
achtereenvolgens: Babel, Perzië, Griekenland (4 delen), Romeinen
Voorzegt in Dan:2 (droom Nebukadnesar) en Dan: 8 en 11
Isr. soms ged. onafhankelijke perioden. Hasmoneeën (Makkabeeën)
164BC, tempelreiniging > Chanoekha-feest

Gegevens uit NT en kort daarna
Isr. maakt deel uit van Rom. rijk onder koning Herodus (vazal van Rome)
Joodse invloed op het bestuur via Joodse raad (Sanhedrin) (Joh 10:30-31)
Af en toe opstanden tegen de Romeinen (Zeloten)
70AD Jeruzalem en tempel door Romeinen verwoest
Verzet op de Masada tot 72AD
135AD Opstand van Bar Kochba, alle Joden weg uit Jeruzalem
Tijd van Diaspora, groepen Joden verspreiden zich wereldwijd

Diaspora
Tijdens de diaspora wonen er altijd nog wel Joden in Isr.
Na Islamitische bezetting verdere afname v/d Joodse bevolking.
Isr. grondgebied raakt steed meer verwaarloosd,
Nauwelijks nog infrastructuur en landbouw. (Ezech 33:28-29, Zach 7:14)
Joden in de Diaspora worden gediscrinineerd, leven als paria's in getto's enz.
Soms ook betere tijden (ontwikkeling van rabbinale literatuur)
Sommigen assimileren, anderen blijven trouw aan hun Joodse wortels.
Mede door onderhoud van de Joodse tradities:
Thoralezing, besnijdenis, Sabbath, Joodse feesten ed.

Plannen voor herstel van Isr.
O.i.v. Franse revolutie krijgen Joden in W-Europa gelijke burgerrechten.
In O-Europa nog sterk antisemitisme en onderdrukking.
Oproep van Napoleon aan Joden (1799) om Jeruzalem te herbouwen.
Groepjes Joden uit Rusland en Oekraine naar Isr. om grond te ontginnen
(praktisch Zionisme)
In 2e helft 19e eeuw verschijnen veel artikelen over herstel van Isr.
Theodoor Herzel schrijft brochure "Der Judenstaat".
In 1897 orgniseert hij 1e Zionistisch Congres in Basel

Politiek Zionisme
Herzel: alleen internationale politiek kan een Joodse Staat dichterbij brengen.
Wereldwijd ontstaan Joodse organisaties die contacten leggen met regeringen
Ideeën vinden weinig weerklank. Joden blijken vaak onderling verdeeld.
In 1e wereldoorlog veel diplomaieke activiteit, aanvankelijk weinig succes
Groot Brit. neemt wel de Balfour-verklaring aan 1917
1e toezegging over een Nationaal Tehuis voor Joden.

Polieke en militaire belemmeringen
Ottomaanse rijk valt uiteen na WO1, gebied wordt verdeeld
GB krijgt mandaat over Palestina (Isr) en Jordanië
Balfourverkl. wordt bevestigd door VolkenBond,
GB. voert Balfour-verkl. niet uit. Arabische staten werken tegen.
Arabieren in Isr. plegen aanslagen, GB beschemd de Joden nauwelijks
Hitler komt aan de macht, duitse ea. Joden willen naar Isr.
Op de Middelandsezee houdt GB Joodse emigranten tegen.

WO 2 en daarna
In Duitsland vermoordt het nazi-regiem 6 mil Joden
Arabische landen steunen Hitler, Joden in Isr worden steeds aangevallen
Joden richten verzetsgroepen op ter bescherming.
Landontwikkeling gaat door. Isr vormt steeds meer overheidsinstelling.
Overlevenden van de Holocast proberen in Isr. te komen
Ondanks alle tegenwerking van GB en Arab. groeit de Isr. bevolking.
In 20 j. van 84.000 tot ruim 600.000 in 1946
Mandaat van GB loopt af op 15 mei 1948.
Op 14 mei 1948 roept de Isr. regering de nieuwe staat Israël uit!

De nieuwe staat Israël
Het nieuwe Isr. wordt al vrij snel door veel landen erkend.
Alle omringende Arab. staten vallen Isr. aan
Zij hebben moderne wapens en enorme overmacht aan manschappen.
Isr. is slecht bewapend (illegaal), een ongelijke strijd!
Wapenstilstand door de VN 15 juli 1948. Ongeregelheden gaan door.
22 okt 1948 nieuwe wapenstilstand geeft geen oplossing
Pas op 20 juli 1949 een definitieve wapenstilstand met buurlanden.
De onafhankelijkheidsoorlog duurde ruim 14 maanden
Isr. blijft bestaan, grondgebied is aanzienlijk uitgebreid. Wonder!

Nog 3 oorlogen
Eind okt 1956 Suez-crisis. Met Frankrijk en GB vecht Isr. tegen Egypte
5-10 juni 1967 6 daagse oorlog met de buurlanden op 3 fronten.
Rede: oa. het water v/d Jordaan en grensbescherming,
Isr. veroverd oude stadsdeel Jeruzalem en de westelijke Jordaanoever.
Okt 1973 Jom Kipoer-oorlog. Verassingsaanval van buurlanden.
In alle oorlogen bleef Isr. bestaan en versterkte zich.
In 1978 vredesverdrag met Egypte (camp Davis-accoord)
Wat brengt de toekomst?

Bijbelsteksten over herstel van Israël
Jes. 60, 61
Jer. 30:18, 31:7-14
Ezech. 36, 37
Amos 9:11-15
Zach 12:2-3
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