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Het Joodse volk is het doelwit van vervolging sinds God hen vormde als de enige theocratische natie. Velen houden niet van het idee dat God hen koos met een missie om Zijn wetten en wegen naar
de naties te brengen.
Israël begon doordat God één man, Abraham, afscheidde. Door zijn zonen, Isaak en vervolgens
Jakob, werden zij de Hebreeën (Genesis 12), en door Jakobs zonen werden zij de 12 stammen van
Israël (Genesis 35:22). Sinds Jakob (die naam werd veranderd in Israël), hebben de naties hen en
hun God gehaat. Toch hebben ze de vervolgingen overleefd die hen probeerde uit te roeien.
Was Jezus een Jood?
Een van de meest beledigende antisemitische proclamaties is de beschuldiging dat Jezus geen Jood
was.
“Christus had onmogelijk een Jood kunnen zijn. Het is niet nodig om dat wetenschappelijk te bewijzen - het is een feit” (Joseph Goebbels, “Hitlers Elite, shocking Profiles of the Reich’s Most Notorious Henchmen”, Berkley Books, 1990).
“... dat Christus een Jood was, is ons onwaardig en historisch gezien zeker niet waar”. (Heinrich
Himmler, Bundesarchiv Berlin-Zehlendorf, 28 juni 1937, Berlijn, geciteerd uit Richard SteigmannGall’s The Holy Reich).
Yassar Arafat dacht dat Jezus een Arabier was, omdat de meerderheid van de moslims zijn Joodszijn ontkent.
We hoorden dezelfde mening van moderne leraren van de Latter Rain-beweging, William Branham1, die zowel Zijn menselijkheid ontkende als Zijn Joods-zijn. “Iemand zei: ‘Jezus was een
Jood’. Hij was geen Jood. ‘Oh, we zijn gered door Joods bloed’. Nee, dat zijn we niet. Als we gered
zijn door Joods bloed, zijn we nog steeds verdwaald. Jezus was geen Jood, noch was Hij niet-Joods.
Hij was God: God de Vader, de Geest, de ongeziene”. (57-0908M, Hebreeën, Hoofdstuk Vijf en
Zes, Branham Tabernacle).
Branham ontkende zo de Bijbel dat de redding uit de Joden is. Toch is Branham vandaag de dag
nog steeds de onuitgesproken leider van de Pinksterbeweging2 die ‘genezingen’ en ‘wonderen’ beoefende als identificatie van hun ‘Christendom’. Zij hebben een andere Jezus.
Wat is een Jood?
De term “Hebreeër” is ontstaan bij Heber (achterkleinzoon van Sem, die de zoon van Noach was),
en gedurende het grootste deel van de Bijbelse geschiedenis werd de term alleen gebruikt toen Joden zich identificeerden tegenover de Heidenen, zoals Jona deed (1:9). Hebreeër betekent nakomeling van Heber. De eerste keer dat we dit zien is bij Abram (Genesis 14:13). Abraham is een Hebreeër, de vader van het volk Israël. Hij wordt ook wel een Jood genoemd door Jezus, hij is opgenomen in de gedetailleerde genealogische lijn van Israël.
De term “Jood” komt van het woord “Juda”, in het Hebreeuws is het eigenlijk hetzelfde woord
(yehuda).
Oorspronkelijk betekent Jood een lid van de Hebreeuwse stam Juda.
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Eerst gegeven aan iemand die behoort tot de stam Juda of tot het afzonderlijke koninkrijk Juda (2
Koningen 16:6; 25:25; Jer. 32:12; 38:19; 40:11; 41:3), in tegenstelling tot degenen die tot het koninkrijk van de tien stammen behoorden, die Israëlieten van het noordelijke koninkrijk werden genoemd.
Oorspronkelijk werden ze Hebreeën genoemd (Genesis 39:14; 40:15; Bijvoorbeeld 2:7; 3: 18; 5:3; 1
Samuël 4:6, 9, enz.), maar na de Ballingschap raakte deze naam in onbruik.
Het term “Jood” in de Bijbel lijkt te zijn toegepast na hun vrijlating uit ballingschap uit Babylon.
Israëlieten werden Joden genoemd om hun etniciteit van de Heidenen te onderscheiden. Tijdens de
ballingschap, en na het herstel, werd de naam zonder onderscheid uitgebreid tot de hele Hebreeuwse
natie (Esther 3:6, 10; Daniël 3:8, 12; Ezra 4:12; 5:1, 5).
De termen Hebreeër, Jood, Israëliet identificeren allemaal hetzelfde volk, de natie waarmee God
een verbond sloot.
In de tijd van het Nieuwe Testament waren de termen “Hebreeuws”, “Israëliet” en “Jood” synoniem
geworden. Paulus noemde zichzelf een Hebreeër: “Zijn zíj Hebreeën? Ik ook. Zijn zíj Israëlieten? Ik
ook. Zijn zíj nageslacht van Abraham? Ik ook”. (2 Korinthiërs 11:22; Filippenzen 3:5). Paulus zei
ook: “Ik ben een Joodse man uit Tarsus” (Handelingen 21:39; 22:3). Een Israëliet is een Hebreeër,
een Jood (zoals Paulus duidelijk maakt in Romeinen 11:1). Hij noemde ook Petrus een Jood (Galaten 2:14).
De Bijbel maakt absoluut duidelijk dat Jezus een Jood is. Jezus had de titel van “de Zoon van David” (Zijn koningschap bevestigend) door afstamming van David.
Er staat in Johannes 1:11: “Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”,
wat zijn eigen etniciteit betekent, het volk van Mozes’ religie.
Mattheüs 1:2: “Jakob verwekte Juda en zijn broers”.
Hebreeën 7:14: “Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt”.
Juda was een van de 12 stammen van Israël, ze waren allemaal Hebreeën (Joden).
Jezus wordt “de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David” genoemd (Openbaring
5:5-8).
Jezus zelf zegt: “Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David” (Openbaring 22:16-17).
Johannes 4:9: “De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van
mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?”
Christus wordt overal in de Schrift de “Zoon van David” genoemd (Mattheüs 9:27; 12:23; 21:9;
Johannes 7:42; 2 Timotheüs 2:8). De koning van Israël zou uit Davids zaad komen. Het was een
verbondsbelofte (2 Samuël 7:12; 1 Kronieken 17:11-12) - de Zoon van David betekent dat hij koning was.
Als je de Joden haat, zul je de Messias haten, want hij is Joods. De Schrift maakt duidelijk dat de
redding uit de Joden is.
Mattheüs 2:1-2: “Wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, 2 en zeiden: Waar is de Koning
van de Joden die geboren is?”
Mattheüs 21:12: “En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten” (Johannes 5:1; ook Johannes 7:14). Niemand, inclusief Jezus, kon niet
naar de tempel gaan en het Pascha vieren als hij geen Jood was.
Mattheüs 27:11: “Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg Hem: U bent de Koning
van de Joden? Jezus zei tegen hem: U zegt het”.
Johannes 19:40: “Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de
specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven”. Joden hebben geen Heidenen
begraven. En zij zouden zeker het graf van Jozef van Arimathea niet gebruiken als hij niet tot hen
behoorde.
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Hebreeën 8:8-9: “Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere,
dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten”. Israël was
destijds verdeeld, de Heer zegt dat alle stammen van Israël zullen worden opgenomen in het Nieuwe Verbond.
Openbaring 7:4-5: Van alle stammen van de kinderen Israëls werden er 144.000 verzegeld: van de
stam van Juda waren er twaalfduizend verzegeld. Het is duidelijk dat Juda deel uitmaakt van Israëls
12 stammen die Jezus Joods maken.
In de Schrift hebben we de uitspraak dat alle mensen Joden óf niet-Joden zijn (Romeinen 2:9; 1
Korinthiërs 10:32; Galaten 3:28; Efeziërs 2:11-18). Als ze geen Joden zijn dan zijn ze niet-Joden
[ook ‘Grieken’ genoemd].
De Bijbel in Johannes 4:22 vertelt ons dat de redding [SV: de zaligheid] uit de Joden is. Omdat Jezus de Redder is die uit Israël kwam.
De belofte van Israëls land
Genesis 50:24: “En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien
en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat Hij gezworen heeft aan Abraham, Izak en Jakob”.
Dit land waar ze zich in bevonden was Egypte waarin de Hebreeën eeuwen later slaven werden, ze
zouden door Mozes naar het land worden geleid dat bekend staat als Israël.
Exodus 6:7: “Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan
Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE”.
Deuteronomium 1:8: “Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit
waarvan de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft dat Hij het hun en hun
nageslacht na hen geven zou”.
En zij kwamen binnen en leefden in het land. Niet iedereen is het erover eens dat God een plan
heeft voor de mensen die Joden worden genoemd, zelfs niet iedereen in de kerk. Er zijn bezwaarmakers en bezwaren uit zowel de religieuze als de seculiere sector. Sommigen zijn gewild antisemitisch, anderen onbewust. Beiden moeten strijden tegen de Bijbel en de geschiedenis en de beloften
van God die nog moeten worden vervuld.
Beheersen Joden de wereld?
Vandaag de dag worden de Joden beschuldigd van het beheersen en ruïneren van de wereld. Velen
echter negeren de participatie van de Heidenen in wereldfinanciering, zaken, media, entertainment
en communisme.
In 2018/19 waren er 1.426 miljardairs op aarde, maar slechts 165 van hen zijn Joden, en hun gezamenlijke rijkdom bereikt het bedrag van $812 miljard, volgens de “world’s billionaires list” van
Forbes Israel magazine 2013.3
1. Lаrrу Еllіѕоn – $54,6 miljard;
2. Мiсhаеl Вlооmbеrg – $47,5 miljard;
3. Lаwrеnсе (Lаrrу) Раgе – $41,1 miljard;
4. Ѕеrgеу Вrin – $40,1 miljard;
5. Ѕhеldоn Аdеlѕоn – $32,3 miljard;
6. Ѕtеvеn Ваllmеr – $30,3 miljard;
7. Gеоrgе Ѕоrоѕ – $25,2 miljard;
8. Мiсhаеl Dеll – $20,6 miljard;
9. Мikhаil Fridmаn – $14,2 miljard;
10. Rоmаn Аbrаmоviсh – $8,8 miljard;
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https://forbes.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=J&0r9VQ=IEII
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11. Jоhn Раulѕоn – $7,9 miljard;
12. Lеѕlіе Wеxnеr – $6,1 miljard.
https://www.trendrr.net/9618/top-12-richest-jewish-people-famous-net-worth-billionaires-men/
Rijke Joden zijn niet te vergelijken met de rijkdom van de rijkste Heidenen (niet-Joden).
1. Jeff Bezos – $134 miljard;
2. Bill Gates – $98 miljard;
3. Warren Buffett – $84,4 miljard;
4. Bernard Arnault – $80,5 miljard;
5. de Mars familie – $80 miljard.
Als de Joden al het geld hebben, zou Israël in de buurt van de top staan als het rijkste land, maar het
staat niet eens in de top 30. Een aantal moslimlanden staat wel aan de top.
1. Qatar – $124.930;
2. Luxemburg – $109.190;
3. Singapore – $90.530;
4. Brunei Darussalam – $76.740;
5. Ierland $72.630;
6. Noorwegen – $70.590;
7. Koeweit – $69.670;
8. Verenigde Arabische Emiraten – $68.250;
9. Zwitserland – $61.360;
10. San Marino – $60.360;
11. Verenigde Staten – $59.500;
12. Saoedi-Arabië – $55.260.
De Bijbel scheidt de mensheid in twee categorieën: Joden (die de wet van God ontvingen) en de
Heidenen. Iedereen op aarde wordt geboren als Jood of als niet-Jood. Het Nieuwe Testament voegt
daaraan een derde categorie toe: christenen (1 Korinthiërs 10:32), mensen uit beide groepen die het
Evangelie geloven. Efeziërs 2:14: de tussenmuur die scheiding maakte werd afgebroken toen de
Heer Jezus werd gekruisigd. De Kerk is geen natie zoals Israël, maar een geestelijke entiteit van
gelovigen in Israëls Messias.
Wat is antisemitisme?
De term antisemitisme werd in 1879 bedacht door de Duitse agitator Wilhelm Marr om de antiJoodse campagnes aan te duiden die op dat moment in Midden-Europa aan de gang waren.
Antisemitisme betekent vooroordelen, discriminatie en een specifieke vijandigheid jegens Joden.
Het wordt over het algemeen beschouwd als een vorm van racisme.
Definitie: “Het geloof of vijandig gedrag tegenover Joden alleen omdat ze Joods zijn. Het kan de
vorm aannemen van religieuze leringen die bijvoorbeeld de minderwaardigheid van Joden verkondigen, of politieke inspanningen om hen te isoleren, te onderdrukken of anderszins te kwetsen. Het
kan ook bevooroordeelde of stereotiepe opvattingen over Joden omvatten”.
https://www.adl.org/anti-semitism .
Vandaag zien we een toename van wereldwijde antisemitische aanvallen op synagogen en mensen.
Veel hiervan vindt zijn oorsprong in de Islam.
In Duitsland werd het occulte Thule Gesellschaft vernoemd naar de mythische hyperboreaanse4
Arische cultuur waarvan ze geloofden af te stammen, en die zou hebben bestaan ten noordwesten
van Noorwegen, ergens vóór het begin van de geschiedenis.
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Hyperborea of Hyperboria (Grieks: Ὑπερβορέα, ‘aan de andere kant van het Noorden’) was volgens de traditie van de
Griekse mythologie het land van de Hyperboreeërs, een mythisch volk dat in het verre noorden van Griekenland woonde. Dit land was perfect, met 24 uur per dag zonneschijn. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperborea .
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Men nam aan dat dit een ras van Kaukasische “supermensen” was dat bijna een miljoen jaar geleden leefde. Dezelfde concepten zijn verbonden met de occulte visie van het [fictief of hypothetisch
verloren] continent Lemurië en Atlantis in de New Age-beweging.
In Duitsland voerden de Thule’s een propagandaoorlog tegen de Joden. Ze overtuigden het Duitse
publiek van een sinistere Joodse samenzwering die hen de schuld gaf van bijna alle problemen van
Duitsland. Van één ding kunnen we zeker zijn: DE GESCHIEDENIS ZAL ZICH VAAK HERHALEN, tenzij mensen de feiten kennen en voorzien worden van de waarheid. Dit geldt met name voor
Israël, de Joden, die het doelwit zijn van de duivel. Want hij weet dat wanneer zij zich tot hun Messias wenden, het zijn einde is.
Vandaag vindt er een déjà vu plaats, behalve dat dit niet uit een bepaald land komt zoals in het verleden, maar wereldwijd en het zal vele malen erger worden dan wat we bij Hitler hebben gezien.
Momenteel zijn er twee bronnen van antisemitisme in de wereld, de ene is van de New Agebeweging (het occulte), de andere is van de grootste religie ter wereld, de Islam. Traditioneel hadden Joden die in een Moslimland leven, een inferieure status onder Islamitische regel, gekend als de
dhimmi’s5: zij werden toegestaan om hun godsdienst te beoefenen maar moesten jizya (een belasting) aan moslims betalen. David French van National Review, rapporteert zeer hoge niveaus van
antisemitisme in moslimlanden.
Zie hoe Israël probeert te voldoen aan een vredesdoel met de Palestijnen op een veel betere manier
dan hun buren. Hoe ze zijn behandeld en worden aangevallen. Teveel mensen die zijn beïnvloed
door rauwe haat zonder ooit naar de geschiedenis of eerlijke conclusies te kijken.
De new age beweging draagt ook antisemitisme met zich mee. Alice Bailey stelt categorisch: “Vandaag de dag zorgt het Joodse volk voor problemen.... Ze claimen een land waarop ze geen recht
hebben”. Bovendien was het motief “hebzucht en geen liefde voor Palestina”. (Externalisation of
the Hierarchy IV, p.615).
Oprah Winfrey, een van de moderne leiders in het new age-kamp en die vele New Age-auteurs onderschrijft, had in 1989 een gast in haar programma die zei dat ze getuige was geweest van het rituele offer van Joodse kinderen en dat ze het slachtoffer was geweest van ritualistisch misbruik.: “Er
zijn andere Joodse families in het hele land. Het is niet alleen mijn familie”. … VIDEO: “25 jaar &
Nog steeds geen Oprah-verontschuldiging voor ‘Joden offeren hun kinderen’ Show”:
http://www.debbieschlussel.com/37554/video-25-years-still-no-oprah-apology-for-jews-sacrifice-their-kids-show/

Deze vijandigheid en haat tegen de Joden is als geen ander in de geschiedenis, het is spiritueel van
oorsprong. Het is satanisch zoals bv. Openbaring 12:13 laat zien: “En zodra de draak [= Satan] zag
dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw [= Israël] vervolgen die het mannelijke
Kind [Christus] gebaard had”.6
De God van de Bijbel identificeert zich als de God van Abraham, Izaak en Jakob. De God van de
Bijbel noemt zichzelf “de God van Jakob [Israël]”, Jeruzalem heet “de stad van David” en de Messias zou afstammen van Davids nageslacht. De God van de Bijbel noemt niet Mekka of Medina,
maar Jeruzalem, wel 800 keer. Maar Jeruzalem wordt niet genoemd in de Koran.
De Joden worden Gods uitverkoren volk genoemd, maar zij zijn niet Allah’s uitverkorenen. Allah
beveelt de moslims om de Joden of Christenen niet als vrienden aan te nemen, Sura.5:51. Mohammed zei: “Het laatste uur zal niet komen voordat de moslims tegen de Joden vechten en de moslims
hen doden”. (Mishkat Al Masabih Sh.M. Ashraf pp.147, 721, 810-11, 1130).
Het is duidelijk dat de God van de Islam niet dezelfde God van de Bijbel is, en daarom is die hele
religie tegen Israël. Hoe kon Israël het land of een van Gods beloften van Allah volgens de Islam
erven?!
De islamitische visie
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op12-Vrouw-Draak.pdf en http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op12_7-18.pdf
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Artikel tweeëndertig in het Hamas-handvest gebruikt de frauduleuze Protocollen van de oudsten
van Zion7 om zijn argumenten te ondersteunen.
Hoogtepunten van hun handvest: “Israël zal bestaan en zal blijven bestaan totdat de Islam het zal
vernietigen, net zoals het anderen ervoor heeft vernietigd”. ... Na Palestina streven de Zionisten ernaar om uit te breiden van de Nijl naar de Eufraat. Wanneer zij de regio hebben overgenomen, zullen zij streven naar verdere uitbreiding, enzovoort. Hun plan is belichaamd in de ‘Protocollen van
de Oudsten van Zion’, en hun huidige gedrag is het beste bewijs voor wat we zeggen”.
Moderne antisemitische samenzweringstheorieën die een uitgebreide geheime hiërarchie van controlerende invloeden van Joden afbeelden, zijn afkomstig uit The Protocols of the Learned Elders of
Zion7 , uit 1903, Rusland, dat beweert het handboek te zijn van een Joods geheim genootschap dat
wereldheerschappij plant. Het wordt nog steeds op grote schaal verspreid en geciteerd als “bewijs”
door agnostische antisemieten. Dit boekje werd al in 1921 als fraude aan het licht gebracht. Maar
het wordt vandaag geaccepteerd.
Na 9/11 ontstonden verschillende antisemitische samenzweringstheorieën uit de Islam - bewerend
dat de Joden, Israël, achter de aanvallen zaten (in plaats van moslims). Dat er geen Joodse werknemers in het World Trade Center aanwezig waren om gedood te worden omdat ze gewaarschuwd
waren voor de aanslagen. Allemaal gemakkelijk te bewijzen dat dit vals is.
We zien een opkomst van antisemitisme en de systematische afschaffing van het Christendom in
veel landen. Dit gebeurt wereldwijd en neemt dramatisch toe, waardoor we dichter bij de tijd komen
van wat er tijdens de komende verdrukkingstijd [70ste jaarweek]8 zal plaatsvinden.
Europa ziet zijn houding veranderen door de invloed van moslims. Het antisemitisme is in Frankrijk
met meer dan 74% gestegen ten opzichte van 2018.
Volg hier deel 2:
“Joodse vervolging door de geschiedenis heen”  http://www.letusreason.org/Juda19.htm
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