
Help Mijn buurman doet het weer !! 

 

 

 

Mijn buurman heeft een probleem met mij. Hij beweert namelijk dat de grond waarop 

ik woon van hem is, hoewel officiële documenten bewijzen dat ik het gekregen heb.  

Tal van woordenwisselingen en onderhandelingen hebben al plaatsgevonden, maar 

helaas, hij is hardnekkig! Het is al geruime tijd dat er op elk uur van de dag 

projectielen op ons landgoed komen en het wordt steeds erger. De pogingen tot een 

redelijk gesprek met hem lijken alsmaar minder te gaan en volhardend zet hij deze 

agressieve handelingen voort.  

Onze kinderen speelden vaak op het land, maar dat is nu onmogelijk geworden. 

Zelfs al hang ik vangnetten en maak ik muren op verschillende plaatsen, want de 

projectielen worden groter en bereiken diepere gedeelten van mijn land. En ze 

komen niet alleen op het land maar ook op de bewoonbare gedeelten.  

De andere buren zwijgen, ook al zien ze wat er gebeurt. Ze hebben eerder een 

sympathie met mijn buurman!!! Ik kijk over de muur en onderzoek van waar de 

projectielen komen en vernietig er een aantal. Mijn buurman vindt het eerder een 

spelletje en plaatst zijn kinderen naast zijn projectielen, om zodoende verkeerde 

informatie te geven aan onze naastenburen. Deze informatie komt dan ook in grote 

belangstelling via de media bij de mensen thuis, maar de informatie die ik doorgeef 

wordt NIET of eerder op een gefilterde wijze naar voren gebracht.  

Met uiterste voorzichtigheid tracht ik zijn projectielen uit te schakelen om zodoende 

mijn land, mijn medebewoners en kinderen te beschermen. De omgeving zwijgt!  

 

Het is natuurlijk een fictief verhaal, maar dit is nu wat er dagelijks met Israël gebeurt 

en de omgeving zwijgt!!!! Israël is het centrum van de aarde, Jeruzalem is het 

centrum van Israël en het Heilige der Heiligen is het centrum van Jeruzalem. 

 



 

Psalm 122:6-7, 

Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; Vrede zij 

binnen uw muur, rust in uw burchten. 
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