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Na tegenstrijdige beslissingen van Israëlische premiers eist Poetin dat 

het eigendom van het kerkgebouw in Jeruzalem officieel wordt 

overgedragen aan Rusland. 

Door Lauren Marcus, World Israel News 

Premier Naftali Bennett moet onmiddellijk gevolg geven aan een belofte die zijn voorganger 

Benjamin Netanyahu aan Rusland heeft gedaan en het eigendom van een kerk in Jeruzalem 

overdragen aan Moskou, schreef Vladimir Poetin zondag in een sterk geformuleerde brief 

aan de premier van Israël. 

De timing van de eis is belangrijk, omdat deze kwam kort nadat minister van Buitenlandse 

Zaken Yair Lapid de Russische invasie van Oekraïne hard bekritiseerde en Moskou 

beschuldigde van oorlogsmisdaden. Israël heeft onlangs ook gestemd om Rusland uit de 

MENSENRECHTENRAAD van de VN te verwijderen, een stap die Russische 

functionarissen ertoe aanzette om de Israëlische ambassadeur in Moskou op te roepen voor 

een dressing down. De Alexander Nevski-kerk, ook bekend als de kathedraal van de Heilige 

Drie-eenheid, is een prominente heilige plaats voor de Russisch-orthodoxe kerk, gelegen in 

de christelijke wijk in de oude stad van Jeruzalem. 

Tijdens het Ottomaanse Rijk tijdperk, de site werd geregistreerd als behorend tot het 

"Russische koninkrijk." In 2017 verzocht Rusland dat Israël officieel het eigendom van de 

kerk en haar compound overdraagt aan Moskou. 

Aanvankelijk was de Israëlische regering van mening dat een dergelijke verandering in 

eigendom zou moeten worden onderzocht en besloten door het Hooggerechtshof. 

Maar nadat de Israëlisch-Amerikaanse Na'ama Issachar in 2020 gevangen werd gezet 

omdat ze door een Russische luchthaven reisde met een kleine hoeveelheid cannabis in 

haar bezit, stemde toenmalig premier Netanyahu ermee in om de site formeel terug te 

brengen naar Moskou. 
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Israëlische kadasterrecords werden gewijzigd om te stellen dat de compound later dat jaar 

tot Rusland behoorde. Na zijn aantreden beval Bennett echter naar verluidt dat de beslissing 

moest worden teruggedraaid en dat de zaak opnieuw door het Hooggerechtshof moest 

worden beslist. Tot voor kort leek het erop dat een Rusland bereid was te wachten tot de 

zaak zich afspeelde in een Israëlische rechtbank, maar Lapids opmerkingen hebben het 

geduld van Moskou beëindigd. 

"Nu vechten we voor de terugkeer van de Compound, en het is heel moeilijk: we waren er 

bijna, we werkten vijf jaar, we vonden alle historische documenten, maar de situatie met 

Oekraïne deed zich voor, en Israël gedroeg zich zoals het vaak doet - spelen met beide 

partijen, pingpong spelen met iedereen," Sergei Stepashin, die momenteel Israël bezoekt en 

de eigendommen van Rusland in het Midden-Oosten beheert, vertelde media. 

Maandag moest Israël nog reageren op de eis van Poetin. 

Opmerking Biblespace 19 april 2022  

Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen 
Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
Zacharia 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; 
allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich 
daarheen verzamelen 
 

Wanneer wij dit soort van berichten lezen, dan kunnen wij dit toetsen aan het Woord 

van God. De volkeren rond Israël beginnen het gezond verstand verliezen, en willen 

oorlog voeren. De Joodse vertaling uitgelegd door de bekende Rabbi Rosenberg, en 

Rashi spreken over een giftige drinkbeker van zwakte en verbijstering.  

Jeruzalem wordt een lastige steen, dit is een groot internationaal probleem. Lees 

goed, God is aan het werk! Wie zal Hem tegenhouden! DE profetieën gaan snel in 

vervulling! (Jes. 60 :22) Wij lezen dat Poetin zeer actief en agressief wordt, en Israël 

onder zware druk zet. Dit kan een aanzet zijn voor de oorlog beschreven in Ezechiël 

38 waarbij Gog (Poetin, of opvolger) zal gedwongen worden op te trekken naar 

Israël.   
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