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Israël

Israël -en daarmee bedoelt men in het algemeen de joden met hun moderne

staat- staat in het middelpunt der belangstelling. Veel christenen zijn met

het onderwerp “Israël” bezig. Dat is een goede zaak. Er verschijnen tal van

boeken, studies, artikelen en dergelijke over de joden, over Israël en

JHWH’s plannen met Israël. Niets op tegen!

Wel willen wij hierbij enkele kritische kanttekeningen plaatsen en vragen

stellen, die realistisch zijn en waar men niet gemakkelijk omheen kan,

zonder de waarheid te verloochenen.

Christenen zien de moderne staat Israël en het hele gebeuren met en

rondom de joden als een vervulling van de Bijbelse profetie. Zij

vereenzelvigen de joden met het Bijbelse oude volk Israël. Men hoort het

van de daken af schreeuwen: “Israël is terug in het beloofde land, en Gods

Geest zal worden uitgestort als nooit tevoren op het joodse volk. De

bedekking die op hen ligt zal verdwijnen!”

Israël -de joden- ziet men als het verbondsvolk van

Jahweh. Het is dan ook volgens de christenen die

voor Israël zijn van cruciaal belang voorbede te

doen voor dit volk, aldus Don Finto, schrijver van

“Uw volk is mijn volk”. 

“Het zou ook hoog tijd worden voor een radicale

stellingname van de Gemeente naar het joodse volk

toe in de geest van Ruth. De Gemeente werd

misleid. Zolang het joodse volk niet thuiskomt zal

Gods plan niet in vervulling gaan”, aldus Don

Finto.

In de Barneveldse Krant van zaterdag 7 augustus 2004 werd de

manifestatie “Israël zal veilig wonen” aangekondigd, die heeft

plaatsgevonden op 1 september in de Veluwehal te Barneveld.

“Opkomen voor Gods volk” was de kop van het artikel. Herman

Goudzwaard  verdedigde onvermoeibaar het recht van Israël op een eigen

staat met veilige grenzen.

Zie hierna het manifest:   
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Inderdaad, Israël zál veilig wonen. Alleen de vraag wáár, wanneer en hoe?

Wij dienen op te komen voor het volk van Jahweh, hoewel Jahweh dat

vooreerst zelf zal doen.

Alleen de simpele vraag wélk Israël wij voor ogen hebben?

U kunt allerlei conferenties bijwonen die gaan over Israël. Er is op het

Brandpunt in Doorn een conferentie over de toekomst van Israël, en

Jeruzalem als het brandpunt van de wereld. En ga zo maar door. Alle

conferenties gaan nagenoeg over de Joden met hun moderne zionisten-

staat, waarin men de vervulling van de profetie wil zien van herstel en

veiligheid.

Werkelijkheidsvraag

Hoewel het stellen van werkelijkheidsvragen veelal een zeer hachelijke

zaak is, mogen wij om der waarheids wille zulke vragen niet achterwege

laten. Of de vragen voor een bepaalde partij pijnlijk zullen zijn, mag ons er

niet van weerhouden ze te stellen. Blindelings de massa volgen is nooit ten

goede gekomen aan de betrouwbaarheid van een zaak. Kritiekloos

stellingen aanvaarden of argeloos af te gaan op verkooppraatjes heeft velen

al een miskoop (kater) bezorgd.

Manifest ‘Israël zal veilig wonen’ 

Algemeen: Door de Bijbel en door Jezus Messias weten wij ons voor

altijd en onopgeefbaar verbonden met Israël en met het joodse volk.

Bijbels: -God heeft Israël als land en volk uitgekozen om Zijn

bedoelingen voor deze wereld te realiseren. Deze zijn in de Bijbel door

hun profeten duidelijk aangekondigd.

-veiligheid in de wereld wordt pas geraliseerd als Israël veilig woont.

-Wij willen onze verbondenheid met de staat Israël, het joodse volk en

Jeruzalem als stad van de Messias uitdrukken door aanhoudend gebed en

steun in woord en daad.

Politiek: -Israël heeft het recht op een eigen staat door de besluiten van de

Volkenbond en van de VN op 29 november 1947. Dit recht is altijd

ontkend en geschonden door de omringende Arabische landen. Omwille

van de veiligheis is de aanwezigheid van Israël in de zogenaamde

betwiste gebieden noodzakelijk.

-wij veroordelen terrorisme, ongeacht of dat leidt tot Israëlische of

Palestijnse slachtoffers, en leven mee met allen die lijden.
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Embleem zionistencongres

Waarom dit schrijven? Waarom op deze manier een benadering van het

probleem dat in het Midden-Oosten is ontstaan nadat de Joden (zionisten)

daar hun staat vestigden? Dat zal men pas kunnen begrijpen wanneer er een

juist antwoord komt op de vragen die wij hierna zullen stellen.

Wanneer iemand beweert dat hij een hele dure auto van een bepaald merk

bezit, of dat hij een dure villa ergens heeft, dan zou men de beste man op

z’n woord kunnen geloven. Verstandiger is hem te vragen naar het bewijs.

Laat de man zijn eigendomsbewijzen tonen, en alle twijfel zal verdwijnen.

Wanneer de Joden beweren -en ook vele christenen beamen het- dat zij

Gods verbondsvolk zouden zijn en dat de staat Israël de vervulling is der

profetie, dan mogen wij hen toch zeker wel naar het bewijs vragen? Of is

dit teveel gevraagd?

Laat door hen eenvoudig worden aangetoond -indien zij daartoe in staat

zijn- dat de joden de rechtmatige erfgenamen zijn van het land Palestina,

doordat zij hun afkomst willen aantonen, af te stammen van de 12 stammen

Israëls, dan wel van Juda. Wanneer zij niet hun afstamming kunnen

aantonen en geen bewijsvoering kunnen leveren, laten de joden en

christenen dan ophouden aanspraak te maken op zaken die niet bewijsbaar

zijn. Indien zij wel hun afkomst kunnen aantonen, dan hebben wij niets

anders te doen, dan ons neer te leggen bij de Goddelijke beloften voor

Israël. 

Neem bijvoorbeeld een notariële oproep in een krant, dat de erfgenamen

van de heer Rijkaard zich bij notaris Geefgraag dienen te vervoegen, om in

aanmerking te komen voor de nalatenschap. Zal

de notaris genoegen nemen met de enkele

mededeling dat wij familie zijn van de heer

Rijkaard? Nee, er zullen harde bewijzen op tafel

dienen te komen. Zo ook wanneer de joden

claimen dat de Goddelijke beloften voor hen

alleen zijn. Zij dienen hun claim met harde

bewijzen te staven. Welaan joden, de uitdaging is aan u! Ga ermee aan de

slag en toon ons onomstreden aan dat  jullie afstammen van Juda en Israël.

Ga ons niet vals beschuldigen van “anti-semitisme”, want daarmee toont u

uw zwakste zijde. Raadpleeg de geslachtsregisters, zo die er al zijn. Lees

ook eens de boeken van de joodse professor Paul Wexler uit Tel Aviv, wat

hij over de afkomst der joden heeft geschreven, en vele andere prominente
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geleerden met hem. Zodra er een bevredigende bewijsvoering op tafel

komt, zal uw zaak er alleen sterker door worden. Het dient uw eigen belang

het bewijs aan te tonen. En zo niet, staak dan direct uw ongegronde

beweringen en werp de eventuele maskerade van u af. Ga eens oprecht na

of de Bijbelse beloften op u van toepassing kunnen zijn, beloften waarin de

kentekenen van het ware Israël worden genoemd!

Twijfels

In het R.D. (Reformatorisch Dagblad) 12-08-04 schrijft professor dr. P.A.

Siebesma over de “Twijfels over Joodse wortels Bnei Menashe”. 

De Israëlische opperrabbijn Shlomo Amar gaat beoordelen of de Bnei

Menashe-stam in de Indiase deelstaten Manipur en Mizoram terecht

beweert Joods te zijn. Om in aanmerking te komen voor het Israëlische

staatsburgerschap dienen zij eerst een officiële bekeringsprocedure tot het

Jodendom te ondergaan. De Bnai Menashe behoren tot de Kuki’s, die zich

na 1894 tot het christendom bekeerden. Zij zijn later ervan overtuigd

geraakt tot de stam van Manasse te behoren. Zij baseren o.a. hun

overtuiging op de klankovereenkomst met de naam van hun volk

“manmasi”.  Ook voeren zij als bewijs aan dat hun stam er sinds heugenis

oude gewoonten op na hield die doen denken aan die van het O.T.  Ze

kenden het leviraatshuwelijk. Scheiding en incest waren verboden. Steeds

meer zijn de Kuki’s zich met het jodendom gaan identificeren. Sommige

christelijke kuki-kerken zijn zelfs de sabbat als rustdag gaan houden, in

plaats van de zondag. Historisch bezien valt echter de afkomst van de

Kuki’s uit Manasse niet te bewijzen, aldus het artikel.  

Doen Joden en Christenen er ook niet goed aan zich af te vragen of alle

Joden wel nakomelingen zouden zijn van Juda, Jakob en Sem? Men zou

immers weleens te maken kunnen hebben met vreemde elementen of

misvattingen, onterechte claims, etc. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in

een eerlijk onderzoek en oprechte bewijsvoering dat de Joden de

rechtmatige erfgenamen der beloften zijn.

Of geldt ook hier wat voor de Kuki’s geldt, dat de afkomst van de Joden uit

Juda niet is te bewijzen?

In het RD 17-08-04 staat te lezen dat de PKN-kerk het bestaansrecht van de

staat Israël ter discussie stelt, tot groot ongenoegen van de werkgroep

“Vanuit Jeruzalem”. De PKN stelt dat de staat Israël niet hetzelfde is als
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De omstreden veiligheidsmuur

het volk Israël. Dit is in ieder geval een positief teken aan de wand, dat er

in de PKN nog realistisch nagedacht wordt.

 

Staat Israël

De huidige staat Israël is momenteel druk bezig de joodse bevolking te

scheiden van de Palestijnen. Volgens bronnen als Cutting Edge (David

Bay), Texe Marrs en Joe Vialls zou Israël van plan zijn in een oorlog tegen

de Arabische landen een zeer grote slag te slaan. Barry Chamish noemt het

e e n  “ n i e u w e  S a b b a t ean

holocaust”. De Sabbateërs zijn

ha l f j oden ,  gemengd met

jezuïeten. Dat zou de derde

wereldoorlog zijn die gepland

zou zijn in  2008, en die dus nog

slechts kort van ons verwijderd

is, volgens genoemde bronnen.

Sharon wilde de veiligheidsmuur

en de evacuatie van de

kolonisten midden 2005 klaar

hebben, maar die datum is toen al drastisch naar voren geschoven. Er wordt

weliswaar op gewapend verzet van de kolonisten gerekend. De operatie om

de kolonisten te verplaatsen draagt de naam: “Celestial Glow”. Na of

tijdens de grote slag in het Midden-Oosten zal de Antichrist worden

gepresenteerd volgens genoemde bronnen. Bush Jr is een Skull&Bones-

man, die tijdens zijn inwijding de mysterieuze bijnaam kreeg van

“Temporary” (de tijdelijke)

Wat zeggen (echte) Joden zelf?

Er zijn echte Joden en er zijn pseudo-joden, wat te lezen is in Openbaring

2:9 en 3:9. Sommigen beweren Joden te zijn, maar liegen het. Dat maakt de

zaak moeilijk. Waarschijnlijk zijn de Orthodoxe

Joden de meest echte Joden, en zit er onder de rest

veel kaf. Vooral onder de Orthodoxe Joden is er

weerstand tegen de zionistenstaat. Zie

www.TrueTorahJews.org

en www.jewsagainstzionism.com

Zij stellen dat zionisme door de Duitse SS en
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Gestapo werd

gesteund, en dat

H i t l e r

persoonlijk het

z i o n i s m e

steunde. Hitler

en de zionisten

h a d d e n  é é n

gemeenschappel

ijk doel, n.l. het

scheppen van

een Joods Getto

om het Joodse

probleem op te

lossen. Het zionisme met hun zogenaamd Wereld Joods Congres

verklaarde de oorlog aan Duitsland, met als doel dat de Joden aldaar

Duitsland zouden verlaten. Het echte doel van de zionisten is niet om

Joodse levens te sparen, maar om een Joodse staat in Palestina te scheppen.

Op 7 december 1938 zei Ben Goerion dat, indien hij door emigratie van

alle Joodse kinderen naar Engeland hun leven zou kunnen redden, toch zou

kiezen om hen naar Eretz Israël te brengen, ook al zou dat de helft van de

levens kosten. Goerion achtte het zijn toekomstige taak alle Joden naar

Israël te brengen. De Joden zelf bleken echter heel traag gehoor te geven.

Toen begon men met het zogenaamde “anti-semitisme” aan te wakkeren,

om op die wijze Joden naar de zionistenstaat Israël te drijven. Dat doet

vandaag de dag de zionistische regering eveneens, onder het voorwendsel

dat de Joden alleen in de staat Israël veilig zijn, aldus de bovengenoemde

Internet-sites. De echte Tora-joden werken hard om de wereld het

onderscheid te tonen (te leren) tussen Joden en Zionisten.
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Enkele Orthodoxe Joden poseerden met hun antwoord op de vraag wat zij

van het Zionisme denken -geschreven op borden- enige jaren geleden voor

het V.N.-gebouw in New York. Op één bord stond: Jews < --- > Israël is

not the same thing.  Dit jaar stonden ook Orthodoxe Joden met dergelijke

leuzen voor het Vredespaleis in Den Haag. 

De joodse dr. Göran Larsson zegt over de joden en hun afkomst het

volgende: “Een joods ras bestaat niet, alleen een joods volk”. Göran ziet

het als één van de grootste misvattingen over het joodse volk, te denken dat

het een ras zou betreffen, en ook dat het jodendom een godsdienst zou zijn.

Immers, veel joden zijn zonder godsdienstige beleving. Jood is ook geen

nationaliteit, daar iedereen door “bekering” jood kan worden, ongeacht ras

en nationaliteit. Wel heeft de term

“jood” zowel religieuze als nationale aspecten. Niet zo heel erg eenvoudig

dus.

Ook professor Ripley schrijft in “Races of Europe” dat de Joden géén ras

zijn, maar slechts een menigte uit velen.  Hij zegt verder: “De gedachte dat

alle hedendaagse Joden Hebreeën zouden zijn is fout, en de daaraan

verbonden aanspraken op Palestina zijn incorrect en zijn het resultaat van

een verdraaide schriftlezing en verloochening van de historie en etnologie”.

Zelfs in een Joodse almanak uit 1980 staat het volgende op pagina 5:

“Strikt genomen is het incorrect de oude Israëlieten Joden te noemen en

ook dat de huidige Jood een Israëliet of Hebreeër is”. 

Dr. K.A.D. Smelik toont in zijn boek “Hagar & Sara”, de verhouding aan

tussen jodendom en christendom in de eerste eeuwen. Dat is heel leerzaam.
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Daaruit blijkt dat Paulus joden ziet als Hagar (Ismael-Sinaï), hij vergelijkt

joden met hen die Izaak vervolgen,  Gal.4.

Paulus plaatst hier groepen joden op één lijn met Ismael en niet met Izaak!

Het lijkt wel of Paulus abuis geweest is. Maar het moet wel als een vloek in

de oren der joden hebben geklonken dat Paulus hen van Ismael liet

afstammen en niet van Izaak.  De niet-joodse Galaten stelt Paulus N.B. wél

op één lijn met Izaak, en daarmee ontneemt hij het joodse volk haar

zogenaamde wortels! Het was een allegorie, maar dan wel één met

verstrekkende gevolgen,

daar de joden erdoor

werden onterfd! En aan

d e  z o g e n a a m d e

“heidenen” werd het

erfdeel van Abraham

gegeven!

Ongelooflijk maar waar!

Maar, wie waren die

“ h e i d e n e n ”  i n

werkelijkheid?

Zouden dat niet de

Israëlieten kunnen zijn

die van hun burgerschap

vervreemd waren? Zie Efeze 2:12  Dat gij in dien tijd waart zonder

Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de

verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Immers, alleen een ware Israëliet kan vervreemden van het burgerschap

van Israël! Of zouden die “heidenen” soms de twaalf stammen in de

verstrooiing kunnen zijn waarover Jakobus spreekt en waarvoor Paulus

bidt?
Zie Jak.1:1  Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus;

aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.

Hand.26:7  Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God

dienende, verhopen te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden

word beschuldigd.

Duidelijk is dat alléén een wáre Israëliet kan vervreemden van zijn

burgerschap. Een heiden of barbaar heeft nooit het burgerschap van Israël

gehad en kan daarvan dus niet vervreemden. Etnos is vertaald, soms door
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Demonstratie in Londen, 14-08-04

Te bestellen bij Texe

Marrs

“heidenen”, soms door “volkeren”. Het betreft hier heel duidelijk de Israël-

volkeren die aan de heidenen gelijk waren geworden.

Judaïsme

Cohane Michaël Ben Levi zegt het volgende over Judaisme:

“Israël praktiseert Judaisme, en als zodanig zijn de leden ervan niet een

nationaliteit, maar een religie. Vandaar dat zoveel Joden gemakkelijk van

de ene religie op de andere konden overstappen”.

Een Israëliet behoort toch een afstammeling van het oude Israël te zijn?

Kan een Jood lid zijn van een religie (het Judaisme) die beweert de oude

wetten en tradities na te volgen van het oude Israël, maar zich niet aan de

Tora houdt en daarbij de Talmud handhaaft?  Wat zich als (pseudo) religie

heeft opgeworpen is uitgegroeid volgens Ben Levi tot de oprichting van de

politiek zionistische beweging met een sterk nationalistisch karakter.

Zionisme is in Europa ontstaan, op zoek naar een thuisland voor de

verdrukte Joden. (Waren ze maar naar Madagaskar gegaan, wat hun

oorspronkelijk was aangeboden!). Levi bekent dat de oude Israëlieten nooit

Joden werden genoemd. Wij leren hieruit dat Ezau kans heeft gezien het

vacuüm dat ontstaan is vanwege de ongehoorzaamheid van Israël en de

uitwerping door Jahweh uit hun land, op te vullen. De Edomieten
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Neem me niet kwalijk, maar onze God heeft ‘t

aan ons beloofd, en beloofd is beloofd.

adopteerden de oude Israël-cultuur, wat leidde tot de vorming van het

woord “Jood”, Yid of Idumeër-Judahiet (Edom-Jood). Ook heeft het

woordje Jood in de Bijbel de betekenis van onderdanen van het staatje

Juda. De term “Jood” is echter geen raciale aanduiding, maar draagt een

sociologisch en religieus karakter. De Edomieten hebben als Jood een

intense studie gemaakt van de Tora en ontwikkelden daarna hun eigen

religie met een geheel eigen interpretatie van de Tora, vastgelegd in de

Babylonische Talmud. Daarin staat onder andere geschreven dat christenen

sex prefereren met koeien, en dat Jezus verwekt is door een Romeinse

soldaat en dat Joden sex mogen hebben met kleine kinderen (porno is

toegestaan, zelfs met kleine kinderen). 

Volgens rabbijn Yosil Rosenzweig is Ezau synoniem met het kwaad, vol

anti-Jakob tendensen. “Het verlies van zijn eerstgeboorterecht betekende voor

hem geen verlies van zijn aspiraties de eerstgeboorte terug te krijgen. Als een wolf

in schaapskleren is hij tewerk gegaan, door zich in Israël te mengen”. 

De joodse onderwijzer Lawson uit Engeland geeft toe dat de meeste Joden

exact op Ezau lijken. “Ze zijn agressief, glad van tong en brutaal. Ze kunnen

huilen net als Ezau bij een verlies. Zij kunnen het ene ideaal opgeven om het

andere te bereiken. Alzo eten zij geen onreine dingen, om het eerstgeboorterecht te

kunnen claimen. Wij kunnen als volk slechts onszelf handhaven door twee lessen

van onze voorvader Ezau te

l e r e n :  V e r k o o p  j e

eerstgeboorterecht in tijd van

nood niet voor niets (voor een

kop lekkere soep), en stippel

daarna een plan uit dat de

Joodse toekomst veiligstelt” . 

Er is een overvloed aan

b e w i j z e n  d a t  d e

nakomelingen van Ezau

zich in het moderne

J o d e n d o m  b e v i n d e n ,

volgens C.F. Parker, zie

internet:

http://www.kingdomofzion.

org/doctrines/krauts/reprints

/  Short_Study_of_Esau-

Edom_i 
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En dan zullen wij het nog niet eens hebben over de Askenazen onder de

Joden, die het leeuwendeel van ongeveer 90% uitmaken, en die niets met

Sem, Juda en Jakob van doen hebben, maar een Turks/Mongoolse

afstamming hebben.

Het is historisch-/wetenschappelijk onhoudbaar de joden te zien als

nakomelingen van de twaalf stammen in de verstrooiing. Zelfs kan men de

joden niet zien als nakomelingen van de stam Juda. De joden kunnen

daarom so-wie-so géén Bijbels recht claimen op het land Kanaän, het

huidige Palestina. Veeleer is in vervulling gegaan wat wij lezen in Ezechiël

35 en 36, dat de joden vermomd als Ezau/Edom dat land hebben

ingenomen voor zichzelf.

In “The Blackwell Dictionary of Judaica”, p.290, alsmede in vele andere

woordenboeken en encyclopedieën staat dat de Khazaren een Turks-Finse

stam zijn, die in de 8e eeuw zich tot het jodendom bekeerde. De man die de

adel der Khazaren tot het jodendom overhaalde, was een Sefardische jood

uit Spanje, Juda ha-Levi. De Khazaren gingen toen over tot het Sefardische

Judaïsme. Zie http://hope-of-Israel.org/jewish~1.htm

Bronnen:
P. Wexler, The Non-Jewish origins of the Sephardic Jews, ISBN 0-7914-2795-1

P. Wexler, The Ashkenazic Jews, a Slavo-Turkic people in search of a jewish

identity, ISBN 0-89357-241-1. A. Koestler, The Thirteenth Tribe, ISBN 0-394-

40284-7 Zie Internet http://jewwatch.com/index.html van W. Martin, The jews are

not Israelites, POBox 665, Justin, Texas 76247, USA

Here is Professor Israel Shahak's testimony on the idolatry which consists

of replacing the God of Israel with the State of Israel:

I am Jew who lives in Israel. I consider myself a law-abiding citizen. I do my time

in the army every year even though I am over forty years old. But I am not

"devoted" to the State of Israel or any other state or organization! I am attached to

my ideals. I believe that one must tell the truth and do what is necessary to

preserve justice and equality for all. I am attached to the Hebrew language and

poetry, and I like to think that I modestly respect some of the values of our ancient

prophets.

But make a cult of the State? I can well imagine Amos or Isaiah if they had been

asked to make a cult of the kingdom of Israel or Judea!

Jews believe, and repeat three times a day, that a Jew must be devoted to God and

to God alone: "You will love Yahweh, your God, with all your heart, with all your

soul and with all your might" (Deuteronomy 6:5). A small minority still believes in

this. But it seems to me that most people have lost their God and replaced Him
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Israëlische soldaten hebben eerst een Palestijns meisje

van 12 jaar van haar moeder afgerukt, daarna verkracht

en vermoord, waarna zij zich als helden laten

fotograferen

with an idol, as when they worshipped the golden calf in the desert so much that

they gave up all their gold to make a statue of it. The name of their modern idol is

the State of Israel.

Staat Israël als valstrik

De door zionisten opgerichte staat Israël zou weleens een grote valstrik

kunnen zijn die door de Illuminati is uitgezet om zoveel mogelijk van het

échte vrouwenzaad in één klap te kunnen vangen en vernietigen. Satan

weet dat er zich onder de Joden mogelijk nog een klein deel van het echte

Juda bevindt, waaruit zij de ware Messias verwachten. Het is satan te doen

om alles wat ook maar enigszins riekt naar het vrouwenzaad uit de weg te

ruimen, zoals Herodes de kindermoord niet schuwde. Dat daarbij ook

ánderen en onschuldigen worden opgeofferd doet hem niets. Om zoveel

mogelijk de Joden in één getto te drijven is de staat Israël mede-opgericht.

Verder dient het zogenaamde “antisemitisme” zijn doel om Joden bang te

maken en naar een “veilig” (?) onderkomen te laten zoeken. Er zijn

momenteel al enkele plaatsen waar zich een grote concentratie Joden

bevindt, denk aan de staat Israël, aan New York, Antwerpen, etc.  De staat

Israël zal eerst nog de Antichrist aannemen en een grote overwinning

behalen op de Arabische-moslimlanden, naar velen verwachten. Maar

daarna zal deze

staat ten onder

gaan. Breng ze hier

(in Palestina?), zei

Jesjoea, zie: Lucas

19:27  Doch deze mijn

vi janden, die niet

hebben gewild, dat ik

over hen koning zoude

zijn, brengt ze hier, en

slaat ze hier voor mij

dood.

V ol ge n s  B a r ry

C h a m i s h  z i j n

ongeveer 100.000

Sefardisch-joodse

kinderen gebruikt

als  proefkoni jn
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door de Israëlische regering om hen te bestralen, zogenaamd tegen

ringworm. Op de Israëlische televisie werd op 14 augustus 2004 het

geheim van de zionisten getoond om bijna alle Sefardische jongeren te

verzieken d.m.v. straling. In 1951 zijn door het ministerie van

volksgezondheid zeven x-ray-machines (röntgen) in Amerika aangekocht.

Elk Sefardisch kind heeft 35.000 maal de maximum dosis aan straling door

zijn hoofd gekregen! Onder het voorwendsel dat de kinderen de straling

nodig hadden tegen ringworm, zijn hun ouders misleid. Ongeveer 6000

kinderen stierven kort na de bestraling, en velen van hen kregen kanker,

epilepsie, dementie, etc.  Dit, terwijl de Askenazi-kinderen géén straling

kregen in de scholen waar zij waren. Er is hier duidelijk sprake van een

holocaust op de Sefarden! Vijf jaar geleden zijn er ook reeds experimenten

met nucleaire straling toegepast op Jemenitische en Sefardische kinderen,

waarvan er duizenden zijn gestorven. Zie:

www.haaretz.com/hasen/spagers/458044.html

www.davidicke.com/icke/articles2004/radiation.html

De Israëlische regering beschermt momenteel de roof- en aasvogels, die

eerder door de boeren werden vergiftigd, volgens dr. Noah W. Hutchings.

Roofvogels vermeerderen zich momentele erg snel in Israël. Er zijn 20

broed-stations aangelegd door het gehele land. En waarom? 

Er staat een zeer grote slachting te komen volgens voornoemde bronnen als

Cutting Edge, Texe Marrs en Joe Vialls, en de roof- en aasvogels zullen

zich dan dik kunnen eten. Loopt de Israëlische regering alvast vooruit op

hetgeen geschreven staat in ...Ezechiel 39:4, Jesaja 30:25 en 34:6?

Dat de zaak waarschijnlijk in de maanden oktober en november, tijdens de

najaarsfeesten van Jahweh, uit de hand dreigt te lopen, zou best mogelijk

kunnen zijn, gezien de huidige ontwikkelingen. Iran is gereed om een

voorzorgs-aanval op Amerikaanse of Israëlische doelen uit te voeren in

verband met haar nucleaire programma, aldus de minister van defensie Ali

Shamkhani. Iran kan in samenwerking met de andere Arabische landen de

beruchte Franse Exocet-raketten afvuren, en tevens de Mach 2.0

supersonische nucleaire Russische Sunburn raketten.

In de GezinsGids 19-08-2004 stond een artikel van rabbijn Lody van de

Kamp, waarin de vraag centraal staat: “Hoe komt het toch dat joden zo

gehecht zijn aan Palestina?”
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Het antwoord van de rabbijn: “Wij hebben een drie-eenheid: het volk, het

land en de Thora. Het gaat in de hele Tenach om het volk Israël én om het

land. Zo heeft de Eeuwige Zelf land en volk met elkaar willen verbinden.

Die band is daarom onverbrekelijk. Dáár kan men de Eeuwige het beste

dienen. Zijn goddelijke majesteit is daar gemakkelijker te beleven. Er kan

dus maar één plaats zijn om de Eeuwige te dienen.” 

Vraag: Zijn alle Joden afstammelingen van Juda, van het oude Israël? Hoe

komt het dat meer dan 75% van alle huidige Joden atheïst zijn? Waarom

gaat de rabbijn niet in Palestina wonen? Is de Eeuwige plaatsgebonden?

Dat is in tegenspraak met Johannes 4.

Israël in het Westen?

Kunnen de volkeren rond de Noordzeekust in het Noord-Westen van

Europa iets te maken hebben met de 12 stammen Israëls die in de

verstrooiing zijn?

Wat zegt de Bijbel over de 12 stammen in de verstrooiing? Ten tijde van

Jesjoea en Paulus waren álle 12 stammen reeds in de verstrooiing, en wat

er zich nog in Palestina bevond, was een groep Joden, Samaritanen en in

het Noorden de Galileërs. Die rest Joden vormden dus niet één bepaalde

stam, noch konden zij geheel Israël vertegenwoordigen. Het was een restje,

gemengd, dat buiten de 12 stammen leefde. Zie Handelingen 26:8, Jakobus

1:1. De verloren schapen waren allen in de verstrooiing, zie Mattheus 10:6,

15:24. Het Nieuwe Verbond geldt voor álle geslachten Israëls, en niet

slechts voor een klein gedeelte van één stam, de stam Juda. Zie Jeremia

31:1.  Het gaat in Jeremia 31:27-37 om het huis Israël én het huis Juda, dus

om gáns Israël! Dat verzamelde volk komt tot rust, zie 30:10 en 31:2. 

De 12 stammen zijn nog nooit naar Palestina teruggekeerd, indien dat al de

bedoeling zou wezen. Zij vormden wel een zeer grote menigte, die toch

niet in het niets kan zijn verdwenen? Waar zijn zij gebleven?  Josefus

schrijft dat in zijn tijd de 10 stammen zich aan de overkant van de Eufraat

bevonden, een zeer grote menigte (die werden Parthers genoemd). 

Ook in het boek Esdras staat het volgende te lezen: (En daar vonden zij de

Kimbren) “die ook Israëlieten waren, maar de gevangenschap ontgaan

waren en zich aan de kusten van de Zwarte Zee hadden gevestigd”.

Herodotus laat de Scythen uit hetzelfde gebied van de verloren stammen

Israëls voorttrekken, van de rivier de Araxas naar Arsereth ten Noord

Westen van de Zwarte Zee. Daar woonden de Kimbren, bewoners van de
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Krim, die volgens Herodotus ook Israëlieten waren, die de gevangenschap

ontkomen waren. In de Krim zijn vele graven met opschriften van mensen

uit verschillende stammen van Israël. De Kimbren en Cimmiri zijn verwant

aan de Beth-Khumrie, het Huis van Omri.  

Van daaruit is de trek begonnen naar het

Noord-Westen van Europa en andere delen

van de wereld o.a. Zuid-Afrika, etc., naar de

kustlanden (eilanden, zie Jesaja 11:12  En Hij zal
een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de

verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden

uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks. En

zie Jesaja 24:15; 42:4 en 12; 49:1, etc ) alwaar

Jahweh een veilige plaats voor Zijn volk besteld heeft, zie  2Samuel 7:10,

daar zal Israël wél veilig wonen: De juiste vertaling volgens Alfred

Holland in zijn boek: “In Bondgenootschap met God”, is: “Ik zal voor

Mijn volk Israël een plaats bestellen en zal hem planten, waar hij

duurzaam zal wonen”. 

Dit heeft géén betrekking op de Joden, volgens A. Holland, want zij

hebben binnen en buiten Kanaän nooit een veilige plaats gekend. De

veilige plaats moet zien op een plek of land buiten Palestina, zie Jesaja

32:18, Zacharia 6:8, in het Noorden, een kustland.

Wij weten van onze voorvaderen dat ons land alom werd gezien in deze

wereld als het Israël in het Westen, het Westers Jeruzalem. Ons land en

volk zal dan ook een sleutelrol spelen in de eindtijd, zie Jesaja 24:15-16.  

In Ezechiël 38 gaat het over de aanval van Gog en Magog op het land

Israël. Dat land heeft géén muren, zie vers 11  En zult zeggen: Ik zal optrekken

naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal

wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben. 

Hier is géén sprake van een veiligheidsmuur die men zelf bouwde! De staat

Israël kan deswege het profetische Israël niet zijn!

 Wij zijn het enige land ter wereld wat zoveel Israël-kenmerken draagt, die

in de Schrift worden genoemd, o.a. Jesaja 33:20, een land met veel rivieren

en brede stromen. Een land met een zandbodem, dat grote aardschokken

kan absorberen. Een land dat uit de zee drooggemaakt is, en waar een groot

deel van de bevolking onder het zeeniveau leeft. Een land met veel eiken

en vette koeien van Basan. In dát land zal de Geest van Jahweh tot rust

komen, Zach. 6:8, en dát land is de veilige schuilplaats van de Allerhoogste

Psalm 90, een land dat wordt beschermd door een vurige muur:
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  Zacharia 2:5  En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur

rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.  

Wij zijn het volk dat de stem van de Goede Herder heeft herkend, hoewel

wij algemeen nog blind zijn voor onze eigen Israël-identiteit, als verloren

schapen van het Huis Israëls. Wij kunnen ons dus nergens op beroepen. Er

is in ons als volk van Hem ook niets om zich op te beroepen. Dat wij onze

identiteit niet meer kennen diende het belang dat wij verborgen zouden

blijven voor de jaloezie van andere vijandige volkeren, opdat wij de kracht

zouden vernieuwen, zie Jesaja 41:1. Ondanks ons bankroet in alles, en

ondanks onze ontrouw, blijft Jahweh getrouw. Hij weigert niet om met ons

zaken te blijven doen, hoewel Hij over ons een

s t r a f p e r i o d e  h e e f t  u i t ge ze t .  N a  d e

huwelijksscheiding blijft Jahwe van ons als Zijn

volk houden. Hij wacht op onze terugkeer, want

wij zijn door Hem geen dag vergeten. Dát is het

goede nieuws, dat Hij ons getrouw blijft, ondanks

alles. Jahweh heeft eens huwelijks-vriendschap met

ons gesloten. Om deze relatie te beschermen gaf

Hij ons Zijn Wet. Wij en onze vaderen zondigden,

werden wetteloos en werkten aan zelfvernietiging.

Wij en onze vaderen knoeiden met de intieme relatie tot Jahweh. Dat had

een breuk als gevolg. Echter, herstel volgt, want Hij heeft álles voor ons

over. Dát is Zijn liefde en trouw! Zonde heeft als loon de dood. Die hebben

wij en onze vaderen verdiend.  Herstel volgt, en dat heel binnenkort! Wij,

Israëls verstrooide schapen, zullen veilig wonen. 
Zefanje 3:14 ¶ Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israel; wees blijde, en spring

op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems!

15  De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd;

de Koning Israels, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer

zien. 16  Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion! laat uw

handen niet slap worden. 17  De HEERE, uw God, is in het midden van u, een

Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen

in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.

  


