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WtJ, wereld getovigen in de Heitige Schrift en metvolle kennis en begrip van de Judeo -Christeliike geschiedenis,
bevestigen dat meer dan 3ooo iaar geleden de hoofdstad van het Koninkriik van David was gevestigd in Jeruzalem,
en het sindsdien, gedurende de verschillende stadia van zijn bestaon, heeft gediend als het religieuze en geesteliike
centrum van het volk van lsradl.
yERDER bevestigen wij dat deze ontwikkeling niet plaatsvond vanwege fysieke factoren zoals topografie of
gemakkelilke toegong die typerend zijn voor kopitale liggingen, maar als resultoat von een beslissing die is
geb a s e er d op r eli gi euze, ge esteli ike en histo ri s ch e f a cto r en.

DAAROM doen wij een beroep op elke gemeenschap en geestelijke leiders en allen die bezorgd ziin over anti Semitisme, Vervangingstheologie en de f eiten der geschiedenis, om zich bii ons aan te sluiten en uw naam toe te
voegen aan dit decreet in protest tegen de UNESCO resolutie dat Jeruzalem geen binding zou hebben met de
Joodse geschiedenis.

WIJ bevestigen de onschendbaarheid van Jeruzalem en Sion voor Juda'isme en Christendom. Terwiil )eruzalem 656
keer genoemd wordt in de Biibel, komt ziin noam niet voor in de Koran'
WIJ bevestigen dat in haar verlangen naar verlossing, het Joodse volk geen onderscheid maakte tussen Jeruzalem
en het land lsra€l in zijn geheel, zoals wordt uitgedrukt in het aloude gezegde: "Als ik u vergeet Jeruzalem" en
duizenden jaren later in het bedenken von de naam "Zionisme".
WtJ bevestigen dat de Joden zo vroeg als t84o de grootste gemeenschap in Jeruzalem vormden. Deze meerderheid
werd vergroot door de massale terugkeer van Joden naar Eretz lsradl en de stad werd, op natuurliike wiize, de
hoof dstad van de " staat in de maak" .
WtJ bevestigen het politieke verslag: de t9t7 Bolfour Declaratie, die voorzag in een thuisland voor het )oodse volk;
de q Mei t948 Decloratie van het vestigen van de Staot lsradl; Premier David Ben- Gurion's declarotie in de Knesset,
namens de Regeringvan lsraril, op ry December t949, " De Stoat tsradl had en zal altiid alleen ddn hoofdstad
hebben - eeuwig )eruzolem."; en in )uni ry67, gedurende de zes- daagse oorlog, toen het westeliik deel van de
stad werd bevrijdt en Jeruzalem wederom werd verenigd.
WIJ bevestigen het bevel, destatus van verenigd )eruzalem als hoofdstod van de Staat lsraEl te formaliseren zoals
oangenomen door de Knesset op 3o )uli t98o; een basis wet aongaande deze kwestie.
WIJ bevestigen de historische verslagen van de Egyptenaren, Perzen, Assyrilrs, Babyloni€rs, Grieken en Romeinen
wiens documenten hetf eit bevestigen dat )eruzalem bestond en de hoofdstad was van lsra€\.
WtJ bevestigen de archeologische verslagen van ontdekkingen gedaan gedurende de eeuwen door Isra€lische en
nietlsradlische autoriteiten die de Bijbetse beschrijving ondersteunen: Koning Davids paleis, Solomo's stallen, Tel
Dan, het graf van Sanherib, het gewelf van Titus en de Dode Zee Rollen.

E bevestigen wij dat de aloude en moderne wereld voortdurend wordtverzorgd door en kiikt naar
Jeruzalem als het geestelijk centrum van het Universum.
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Door dit decreet te tekenen proclameren wij Jeruzalem als te ziin de eeuwige hoofdstad van de staat Isradl.

