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Standpunten
Het standpunt van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) en aanverwante
kerken en gemeenten is, dat zij het als hun roeping zien, vorm te geven aan
hun onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
Deze verbondenheid vindt volgens de PKN haar fundament in het leven
vanuit de Bijbel, met betrekking tot de beloften die aan het volk Israël zijn
gegeven.
De PKN blijven geloven dat de Joden in het land Israël/Palestina recht
hebben op een veilig nationaal tehuis. De oprichting van de huidige staat
Israël sinds 1948 zien de PKN als de vervulling van de profetie, dat “de
Almachtige in het bestaan van de staat Israël een teken van Zijn trouw in
deze wereld gegeven heeft”.
De PKN zien de Joden (waaronder de Zionisten) als de enige nakomelingen
van het oude Israël der twaalf stammen in de verstrooiing.
De PKN vinden dat de meest aansprekende reden om naar de joodse
godsdienst te kijken ligt in het feit dat de wortels van de kerk in het joodse
geloof zouden liggen, en men daardoor eigen geloof beter zou kunnen
verstaan door zich te verdiepen in eigen afkomst.
Men ziet Jezus van Nazareth als een zoon van het joodse volk (een volbloed
Jood), die geheel leefde overeenkomstig de regels van de joodse godsdienst
en deze regels onderwees aan zijn volksgenoten in en buiten de synagoge.
De gehele Bijbel zou door joodse mensen zijn geschreven, en de eerste
gemeente zou louter uit Joden hebben bestaan. Als gevolg van deze visie
zien de PKN de christelijke kerk als een bijzondere stroming binnen het
jodendom. Paulus zou de kerk als een wilde loot zien, geënt op de edele
olijf (de synagoge).
Wij stellen bij deze standpunten enige voorzichtige vragen en opmerkingen
over de relatie Kerk en Israël:
Een ieder mag geloven wat hij wil, maar een realistisch mens wil toch wel
weten waarin hij gelooft, en of hetgeen hij gelooft betrouwbaar is. De oude
christelijke kerk geloofde in het voor ons antieke wereldbeeld, dat de zon
rond de aarde zou draaien en de aarde stil zou staan. Mannen als
Copernicus, Bruno en Galilei toonden de onjuistheid van deze zienswijze
aan. Daarna kostte het echter nog veel bloed, zweet en tranen voordat de
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kerk haar standpunt wijzigde. Vandaag de dag is er meer openheid, althans
dat mag men verwachten van mensen die leven in de 21e eeuw van hightech. Dan is het stellen van enkele vragen over de Joden en Palestijnen,
Israël en de landbelofte toch geen doodzonde te noemen?
Vraag in deze is, of de PKN en christenen die voor de staat Israël zijn hun
standpunten zouden willen wijzigen/herzien, indien wordt aangetoond, dat
hun huidige standpunten inzake Israël en de Joden onjuist, dan wel
onhoudbaar zijn? Deze brochure mag dan ook gezien worden als een oproep
tot bezinning over de stellingname inzake het Midden-Oosten conflict
tussen Israël/Joden en de Palestijnen.
Het is bekend dat de kerken in het algemeen meer waarde hechten aan
geloofswaarheden dan aan wetenschap. Hoewel religies juist de wetenschap
gebruiken om zich uit te breiden, is het van het hoogste belang inzake de
kwestie Israël en de Joden om via de wetenschap te zoeken naar de logische
waarheid en de oorsprong van de Joden. Theorieën en geloof behoren
gerekend te worden tot religie, en het is bekend dat religies niet dezelfde
nauwkeurigheid in acht nemen als wetenschap. Alle religies hebben immers
iets te maken met het bovennatuurlijke, het oncontroleerbare. Laten wij
inzake de kwestie Israël en de Joden echter met beide benen op de grond
blijven staan en ons hoofd koel houden, zoekend naar de oorsprong en
herkomst der huidige Joden en vragen waar wij de nakomelingen van de
twaalf stammen Israëls in de verstrooiing zouden kunnen lokaliseren. De
afkomst der joden behoort niet tot een bovennatuurlijke kwestie, maar is
ondermaans, dus traceerbaar.
Wát, wanneer blijkt dat verreweg de meeste Joden niet behoren tot de
nakomelingen van de twaalf stammen Israëls in de verstrooiing?
Wát, indien blijkt wanneer Jezus, die een wáre Israëliet was, niet aan het
huidige jodendom verwant is?
Wát, indien komt vast te staan dat de eerste christengemeente niet bestond
uit joden, maar uit Israëlieten die vervreemd waren van de verbonden en
beloften?
Wát, wanneer blijkt dat de meeste Joden geen Semitische oorsprong
hebben?
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De antropologie heeft uitgewezen dat de meeste huidige Joden van
Askenazische (Khazaren) afkomst zijn, hetwelk een Turks/Mongools ras is.
De zogenaamde Oost Europese Joden zijn grotendeels atheïsten, of tot het
Judaisme bekeerde Khazaren. In de 8e eeuw na Christus is de koning der
Khazaren, koning Bulan, overgegaan tot het Judaisme, en daarbij nam hij
het Hebreeuwse alfabet over uit de Talmud, en zo ontstond het Yiddisch.
Laten wij vooral luisteren naar wat Joden over zichzelf zeggen, over hun
broeders en over de door zionisten opgerichte staat, die men de naam Israël
heeft gegeven.
Onderling zijn de Joden sterk verdeeld. Het Jodendom ten tijde van Jezus
omvatte nagenoeg geheel Edom, door Hyrcanus ingelijfd, zie de Joodse
Encyclopedie uit 1924. (Edom is in modern Jewry).
Bezoek de onderstaande websites eens over de Khazaren, en lees de boeken
eens van prof. dr. Paul Wexler.
http://www.khazaria.com/
http://www.khazaria.com/khazar-diaspora.html
http://www.bibelkreis.ch/forum/frage1273.htm
Wexler, P. 2002. Two-Tiered Relexification in Yiddish: Jews, Sorbs,
Khazars, and the Kiev-Polessian Dialect. Berlin: Mouton de Gruyter.
• Wexler, P. 1996. The Non-Jewish Origins of the Sephardic Jews.
Albany: State University of New York.
• Wexler, P. 1993. The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in
Search of a Jewish Identity. Columbus: Slavica.
De meeste christenen gaan ervan uit dat alle Joden en Zionisten regelrechte
afstammelingen zijn van het oude Israël, dan wel dat zij de enige
rechtmatige erfgenamen zijn van het land Israël. “Het land is aan Israël als
woonplaats gegeven; daar mag het zijn staat hebben”, aldus de PKN. De
Ned. Herv. Kerk heeft in een gelukwens bij het 40 jarig bestaan van de staat
Israël in 1988, de volgende overtuiging uitgesproken: “dat de Almachtige in
het bestaan van de staat Israël een teken van zijn trouw in deze wereld heeft
gegeven.”
Wanneer echter onomstotelijk blijkt dat de huidige joden en zionisten voor
het allergrootste gedeelte géén nakomelingen zijn van het oude Israël der 12
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stammen in de verstrooiing, vervalt de bijbelse basis voor het bestaan van
de huidige nationalistisch-zionistische staat Israël. Temeer daar de meeste
joden en zionisten wat afstamming betreft terug zijn te voeren tot de
vroegere Kanaänitische volkeren, is de herleving van de staat Israël meer
een herrijzenis van de oude Kanaänieten die door Jozua verdreven werken.
Dr. Rabbi E. Berger uit de VS zei eens op onze Leidse Universiteit dat
christenenen die menen op grond van de bijbel, de huidige staat Israël te
moeten steunen, beetgenomen worden.
Mr. B. Freedman, een joodse industrieel van New York, schreef in “The
Economic Council Letter” van 1947 dat de Oost Europese joden geen
raciale noch historische binding hebben met Palestina. Hun voorouders
waren geen bewoners van het beloofde land. Zij zijn nakomelingen van de
Khazaren, een niet-Semitisch volk, aldus Freedman.
De joodse professor Shahak schrijft dat de zionisten grote afgoderij
bedrijven, en wel door de staat Israël als hun idool te zien.
De staat Israël gaat ervan uit dat de joden het “uitverkoren volk van God”
zijn. De Palestijnen worden door veel joden gezien als Edomieten of
Filistijnen. Op grond van Obadja vers 17-18 zijn de zionisten van plan om
het ganse huis van Edom (dus in hun ogen de Palestijnen) uit te roeien. Hoe
zal men dat uitvoeren?
Arafat heeft ooit losgelaten dat de Palestijnen zelf de Dome of the Rock in
Jeruzalem zullen opblazen, waarvan zij dan de joden de schuld zullen
geven, wat de moslims in een heilige oorlog tegen Israël zal storten. Israël
beschikt over de militaire middelen om alle Palestijnen met vuur te
verbranden. Om deze op handen zijnde slachting uit te voeren heeft men
volgens bronnen de veiligheidsmuur gebouwd ter afscheiding. En wanneer
de Dome of the Rock in puin ligt zou de antichrist zich daar vertonen en
zich laten zalven met de “heilige zalfolie”, zie Ps. 45:6-7.
Dat de Palestijnen Edomieten zouden zijn wordt door de joodse
encyclopedie uit 1905 en 1925 tegengesproken, waar vermeldt staat dat
“Edom in modern Jewry is”. De Edomieten zijn opgegaan voor een deel in
de Joden.
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Edom
Een jood oudtijds was een inwoner van Judea, ongeacht ras of religie. Op
die wijze konden velen zich het bijvoeglijk naamwoord “jood” toe-eigenen,
zoals uit Openbaring 2:9 en 3:9 blijkt. Edom heeft hiervan geprofiteerd, en
ook is een deel van Edom gedwongen ingelijfd door Hyrcanus. Johannes
Hyrcanus (135-105 voor Christus) dwong de Edomieten zich te laten
besnijden en lijfde hen in bij Juda. De Idumeërs (Ezau-joden) zijn na de
ondergang van Jeruzalem in 70 na Christus opgegaan in de joden en andere
naburige volken. Edom is in de rabbijnse literatuur ook de naam voor de
Romeinen. Vandaag de dag zijn de Habsburgers verwant aan de
Merovingers, die te herleiden zijn tot de Phoeniciërs/Atlantiden en Edom.
Ook ons Nederlandse vorstenhuis is te herleiden tot Edom en de Atlanten.
De Spartanen in Griekenland zijn eveneens Edomieten, via Bela, de zoon
van Beor, Gen.36:32. De Edomieten leren dat er twee eeuwige goden zijn,
de goede Elohim en de kwade Lucifer/satan. Lucifer zal tijdelijk victorie
behalen tijdens de Edomitische Nieuwe Wereld Orde.
De Kanaänieten waren sterk occult. Zij offerden hun eerstgeboren kinderen
aan de Moloch. Later zijn de Kanaänieten overgegaan in de Phoeniciërs. Zij
zijn weer terug in hun oude land als joden, waar zij de moderne staat Israël
hebben opgericht, alsof zij Semieten en Judaïeten zouden zijn. De
Kanaänitische proselieten van Carthago staan bekend als Sefardim,
genoemd naar een stad in Syrië. Deze Sefardim emigreerden grotendeels
naar Spanje, Portugal en het Midden-Oosten. Kanaän heeft volgens de
Babylonische Talmud zijn zoons de volgende vijf zaken geleerd en
opgedragen:
1. Heb elkaar lief. 2. Koester roverij. 3. Koester ontucht. 4. Haat uw
meesters. 5. Spreek niet de waarheid.
De Kanaäniet-joden zijn vooral grote handelsmensen, gelduitleners,
bankiers, waardoor zij economische macht uitoefenen. Nederland was voor
hen steeds een veilige uitwijkhaven als de grond elders onder hun voeten te
heet werd. Zij aanbidden en vereren de phoenix, die uit zijn eigen as
herrijst. In Amsterdam richtten zij de bank van Amsterdam op. Daarna
richtten deze Sefarden de 2e grote bank van Europa op, nl.. De Bank of
England. Momenteel hebben zij het IMF en de Wereldbank in handen,
waarmee zij nagenoeg de gehele wereld onder controle hebben. De
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Askenazische joden als Rothschild (Rood = Edom), en de Warburgs, Kuhn
en Loebs, met de Sefardische Rockefellers zijn de machtigste bankiers op
deze aarde.
Spanje als deel van Edom
Het is bekend dat Spanje méér Rooms Katholiek is dan Italië. Tijdens de
Middeleeuwen genoot Spanje de eer het meest tirannieke R.K.-land te zijn
van Europa vanwege en de Inquisitie. Ook de Joden hadden het zwaar te
verduren in Spanje. De Spanjaarden toonden duidelijk het gedrag van ezauedom, als zijnde extreme jagers. Zij hebben een zeer grote haat tegen
protestanten en Joden. Jakob ontving de zegen van een rijk en vruchtbaar
land. Ezau ontving het tegendeel, een arm land. En Spanje is een arm land,
arm aan grondstoffen. Het heeft slechte gronden en het regent er weinig,
met dat het er erg droog en heet kan zijn. Zo ook is dit het geval met
Mexico, de Spaanse nederzetting.
Volgens het Boek des Oprechten heeft Ezau Nimrod vermoord, en daarmee
de rechten om over Babel te regeren naar zich toe gehaald. Nimrod volgde
de weg van Kaïn, en Ezau is op dezelfde tour zijn reis door de geschiedenis
gegaan. Edom en Babylon en Kaïn zijn parallellen, rood en bloeddorstig,
waarover de vernietiging van Jahweh vastbesloten is, Jer.49:18-20, 50:4045, Obadja vers 1-18.
Jakob/Israël zal van Edom/Babel worden verlost door de komst van de
Messias, Psalm 149:5-9, Zacharia 14:1-4, 1Thess.4:14-16.
De wraak en vergelding op Edom komt in de dag van Jahweh, Jesaja 34:410, Jeremia 49:8-17. In de ogen van Jahweh moet Ezau/Edom wel zeer
zwaar hebben gezondigd om de totale wraak over zich te halen.
Waarschijnlijk zal de wraak vooreerst over Spanje komen en de Spaans
sprekende naties als Mexico. De profeet Obadja spreekt over de eindtijd,
wanneer Jakob in grote benauwdheid zal verkeren en vele kinderen Jakobs
zullen willen vluchten. Dan zal Ezau op de vluchtwegen staan om Jakobs
nakomelingen om te brengen. Het kan zien op bepaalde vluchtwegen zoals
het Panama-kanaal dat nu in handen is van de Spaans sprekende
Panamezen. Israëlieten in de USA die zullen proberen de NWO-terreur te
ontvluchten, zullen dan zo goed als zeker door de Spaanse Edomieten
gevangen worden genomen en overgeleverd worden aan de Nieuwe Wereld
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Orde. Mexico en andere Spaans sprekende landen zullen hen geen veilige
schuilplaats bieden. Edom is een confederatie van landen in de eindtijd, die
zich tegen het ware Israël zullen stellen, zoals in Psalm 83 staat: Edom,
Moab, Hagarenen, Tyrus, Amalek, Assur, Turkije, etc..
In die tijd zal Jahweh de bergen van vuur (vulkanen) inschakelen om deze
naties te vergelden. Ezau heeft zich altijd ten zuiden van Jakob gelegerd,
zowel in Kanaän als in het Westen. In Europa is dat Spanje en Portugal. In
Amerika is dat Mexico. Het uiterlijk van de Edomieten is van Ezau
afkomstig, die met Kanaänitische en Ismaelitische vrouwen was getrouwd.
Ian Browning toont in zijn boek “Petra” aan dat veel edomieten onder
Hyrcanus gedwongen werden jood te worden. De herkomst van de Turken
is in nevels gehuld, hoewel velen stellen dat ook zij van Ezau afstammen.
Wanneer de Edomieten zich zullen verenigen met de Assyriërs, zie Ps. 83
en Daniël 11:41, zou dit kunnen zien op Turkije dat tot de EU zal toetreden.
De Kazaks (Kozakken) zijn eveneens Edomieten. (Kazak = vagebond).
Sommige plaatsnamen wijzen naar Ezau/Amalek. In centraal Azië ligt een
stad Amalik. De Tarim-rivier heette oorspronkelijk Yumalak-Darya. In
Siberië ligt de stad Edomka. In Macedonië ligt de provincie Odomantica,
met de stad Idomene.
Herkomst Palestijnen
Palestina zou een Griekse afleiding zijn van het Hebreeuwse pelitsjim, de
naam der Filistijnen. Waar zijn de oude Filistijnen gebleven? Zie
www.tzemach.org/fyi
De Palestijnen zijn meer een mengelmoes Arabieren, en blijken niet de
voortzetting te zijn van de oude Filistijnen.
Zionisme en antisemitisme
Op de website van joden die tegen het zionisme zijn, zie
http://www.jewsagainstzionism.com
staat het volgende te lezen:
“Wij verzoeken onze joodse broeders zich te realiseren dat de zionisten
niet de verlossers zijn van het joodse volk, en dat zij niet de waarborg
vormen voor hun veiligheid, maar veeleer de stichters zijn en bron van
het joodse vraagstuk in het Heilige land en wereldwijd. De idee dat
zionisme en de staat “Israël” de beschermer is van joden is
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waarschijnlijk het grootste raadsel (mysterie) ooit voor het joodse volk
gegeven. Inderdaad, waar anders verkeren joden in zulk een fysiek
gevaar sinds 1945 dan in de zionistische staat? Het is een eeuwenoude
intentie van het zionisme om het antisemitisme aan te wakkeren en om
het joodse lijden overal te verergeren, om háár zaak te dienen.
Jodenhaat is de zuurstof voor de zionistische beweging, om deze haat te
gebruiken als rechtvaardiging voor de oprichting van de zionistische
staat. Dit is Machiavellianisme (gewetenloze staatkunde) dat tot de
hoogste graad gaat. Zionisme drijft op de jodenhaat en het lijden der
joden, en zoekt daaruit winst te slaan door de joden in gedurige angst te
laten, wat oorzaak moet zijn dat de joden de ware aard van het zionisme
niet kunnen doorzien, maar zouden wanen dat de zionistische staat hun
veilige thuishaven zou zijn.”
Hierna volgen enige uitspraken van Theodor Herzl, oprichter van de
zionistische staat Israël:
“Het lijden der joden ondersteunt de realisatie van onze plannen. Ik heb
een excellent idee. Ik zal antisemitisme aanwakkeren om de joodse
weelde te liquideren. De antisemieten zullen onze beste vrienden zijn,”
uit zijn dagboek, deel 1, p.16.
Ben Goerion: “Ik bied niet altijd tegenstand tegen antisemitisme”.
Tijdens de tweede wereldoorlog
heeft de Lehi-organisatie, dat is de
voorloper van Begin’s Irgun-partij,
een bondgenootschap aangegaan
met de Nazi’s. “De oprichting van
de joodse staat op een nationale en
totalitaire basis, verbonden met een
verdrag met het Duitse Rijk, zal
van belang zijn voor de
toekomstige positie van Duitsland
in het Midden-Oosten”.
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Anja Meulenbelt van de SP-partij vraagt zich af wat Herzl zou denken van
de uitvinding van het “nieuwe antisemitisme”:
“Hij zou dus moeten constateren dat de oplossing die hij voor ogen had
om een einde te maken aan het antisemitisme, nl. het stichten van ene
zionistische staat, geheel mislukt is. Als antisemitisme zo universeel en
onuitroeibaar is dat het zich eenvoudig verplaatst van individuele joden
naar de joodse staat, wáár is die staat dan goed voor? Leven de joden
daar veiliger dan in andere landen? Kennelijk niet. Het doel van het
zionisme was om de joodse conditie te normaliseren. Het doel van Israël
was om de joden dezelfde status te geven als andere volkeren. Maar als
het onontkoombaar is dat de staat Israël als collectief dezelfde
bliksemafleider is voor antisemitisme als vroeger de individuele jodenwaarom dan een joodse staat? Als je het zo bekijkt, mag de vraag
gesteld worden of het wel een goed idee geweest is om de staat Israël te
vestigen?”
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Volgens Anja Meulenbelt wijst ook de Israëlische journalist Ran HaCohen
erop dat de situatie van de joden, niet alleen in Israël, maar ook in Europa
wezenlijk is veranderd.
“Nog maar een paar generaties geleden werden joden vrijwel overal
behandeld als tweederangs burgers. Bijna universeel waren er
historische perioden waarin joden burgerrechten werd ontnomen, de
toegang tot universiteiten en veel beroepen ontzegd. Joden waren
uitgesloten van politieke posities en hadden vaak geen vrijheid van
godsdienstuitoefening. Zulke geïnstitutionaliseerde discriminatie is in
de democratische landen niet meer denkbaar. Met één uitzondering,
stelt HaCohen met zware ironie: in Israël is er wel degelijk sprake van
de discriminatie van niet-orthodoxe joden. Tegenwoordig kan een jood
zich kandidaat stellen voor de machtigste politieke positie ter wereld,
het presidentschap van de Verenigde Staten, hij kan burgemeester van
Amsterdam worden van het ‘‘antisemitische’’ Nederland, minister in
het ‘‘antisemitische’’ Engeland, president in het ‘‘antisemitische’’
Zwitserland, hoofdredacteur van een belangrijk dagblad in het
‘‘antisemitische’’ Denemarken, of topmanager in het ‘‘antisemitische’’
Rusland. Een eeuw geleden was dat ondenkbaar. Het ‘‘antisemitische’’
Duitsland geeft Israël een paar onderzeeërs cadeau, ‘‘antisemitisch’’
Frankrijk levert Israël de nucleaire technologie voor de
massavernietigingswapens. En Europa als geheel heet Israël welkom
als het mee wil doen aan voetbalcompetities en het Euro Song
Festival”, aldus Anja Meulenbelt.
Zionisme zou gebaseerd zijn op bepaalde Bijbelgedeelten en op de
mondelinge overlevering zoals de Talmud. In de Talmud staat echter dat
men drie eden dient te zweren, nl. géén geweld te zullen gebruiken wanneer
men als groep zal terugkeren naar het heilige land, én dat men zich niet
tegen regeringen waar men in de verstrooiing zal leven zal verzetten, én niet
vanwege onze zonden de komst van de Messias te verwachten (Tractate
Kesubos 111a). De joods-zionistische staat had er volgens de Talmud nooit
mogen komen, zie http://endtimepilgrim.org/redesau.htm

Bord van de joodse antizionisten

De zionisten hebben hun veilige schuilplaats of vluchtplaats uitgezocht in
Australië, zo ver mogelijk verwijderd van de rest der mensheid. Wanneer
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hun leugens openbaar worden en hun wandaden bekendheid krijgen, zullen
zij uitwijken naar Tasmanië, zie http://vialls.net/cowards/byebye.html
Zij hebben een aantal gestolen Boeings 747 in de VS klaarstaan om hun
handlangers in Amerika te laten ontsnappen naar Tasmanië. Er staan ook 11
KC-135 tankvliegtuigen klaar, geladen met brandstof om de zes Boeings in
de lucht van brandstof te voorzien. Ben Goerion heeft ooit verklaard dat de
opgerichte staat Israël niet het enige echte Zion was. Het uiteindelijke
vlucht-Zion ligt in Tasmanië, voor een deel der zionisten. Andere soorten
Joden (Yodians) hebben in Maleisië hun nieuwe Zion gebouwd. Wanneer de
wereld massaal krijgt in te zien wie de
ware gangmakers van het internationaal
terrorisme zijn, zullen zij hun biezen
moeten pakken om vlug weg te wezen. In
Nebraska staat een speciale Boeing 747
E4B klaar als “Ark” om de
oorlogscriminelen naar Tasmanië te
vervoeren, waar zij buiten het bereik
denken te zijn van de internationale
oorlogstribunalen. Bush en zijn zionistisch
gevolg (Mistaravim) zullen de lange reis
naar Tasmanië moeten maken zodra er een
volksopstand dreigt in de USA, aldus Joe Vialls. Het wordt ook steeds
duidelijker dat niet Osama bin Laden achter de WTC-aanslagen zit, maar
dat het een “inside job” van de regering was. Er zijn vele goed
gedocumenteerde boeken en websites die de ogen van de bevolkingen zullen
doen opengaan.
De 12 stammen Israëls in de verstrooiing
Opmerkelijk dat er in Europa weinig of geen interesse bestaat voor de eigen
identiteit. Algemeen is men ermee tevreden dat men zou afstammen van de
“blinde” heidenen. Dat wij afstammen van de zogenaamde twaalf verloren
stammen Israëls in de verstrooiing wordt veelal met hoongelach begroet.
Theologen en christenen in Europa zien zichzelf als “bekeerde heidenen”,
aan wie het Evangelie werd gebracht. De Joden zouden in hun ogen nog de
enige nazaten zijn van het immens grote Israël van vroeger.
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Merkwaardig dat dit geheel anders is gelegen met leden van de Islam. Zij
weten het wel vanuit de Bijbel te bevestigen dat de verstrooide leden van de
twaalf stammen Israëls in Europa wonen. Men zou het nooit van Islamieten
verwachten dat zij tot deze slotsom zouden kunnen komen, terwijl
christenen in Europa er zelf blind voor blijven.
Op onderstaande afbeelding, die men kan vinden op een islamitische
website staat duidelijk aangegeven dat volgens hun objectieve Bijbelstudie
het nieuwe toekomstige Sion of Jeruzalem in Europa zal komen, en dat het
huidige Jeruzalem het profetische Samaria is, en dat New York/Washington
het profetische Sodom is. Deze vaststelling komt vrijwel overeen met
hetgeen wij reeds jarenlang voorstaan, dat het nieuwe Sion in een kustland
in het midden van Europa zal komen, nl.. Nederland, o.a. naar Jesaja 9. De
Islamitische website meent dat het nieuwe Sion in midden Europa zal
komen, ongeveer in midden Duitsland, maar dat klopt niet. Het moet een
kustland zijn, zie Jesaja 24:15 Daarom eert den HEERE in de valleien, in
de eilanden (kustlanden) der zee den Naam des HEEREN, des Gods van
Israël.
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Op onderstaande afbeelding is het nog duidelijker te zien wat zij bedoelen.
Het altaar projecteren zij in Midden-Europa.
Op de kaarten op de volgende
pagina is aangegeven dat het
nieuwe Zion niet in Palestina
zal komen, maar in MiddenEuropa, wat volgens onze
mening een kustland moet zijn.
Het is heel nuttig en leerzaam
om de bijbelteksten na te lezen
die de Islamitische website
erbij aanhaalt.

Bij nog een afbeelding plaatst men de volgende teksten, zie hier boven:
De website geeft er nog onderstaande tekeningen bij, hoe men er aan komt
dat het nieuwe Zion in Europa zal liggen. In de piramide geeft men de
opeenvolging van de wereldrijken weer. De andere afbeelding is naar de
plattegrond van de tempel en tabernakel, waarin het Heilige der Heiligen
volgens hun mening in Europa
zal komen.

In een uitgave van de Koran
(uitgave Verba bv. te
Hoevelaken) lezen wij in het
voorwoord het volgende:
“De God van de Bijbel is
nationaal. Hij wordt de
“God van Israël” genoemd. Jezus was alleen voor de Israëlieten,
Mattheus 15:21-26. Jezus was geen universeel Leraar, Mattheus 5:1718, 18:11".
Naar aanleiding van Mattheus 28:19 zegt men:
“Doch het is niet juist hiervan te betogen, dat Jezus zijn volgelingen
had geboden zijn boodschap aan andere volkeren dan Israël over te
brengen. Zij moesten slechts aan alle stammen Israëls prediken en
niet aan alle naties en volkeren als zodanig”.
Bij Mattheus 10:5-6 zegt men het volgende:
“Niemand moet in de waan verkeren dat het hier de bedoeling is, dat
christelijke predikers eerst naar Israëlitische steden en vervolgens naar
andere steden moesten gaan. Want, naar de verloren schapen Israëls te
gaan betekent niet alleen hun steden te bezoeken, doch hen tot het
christendom te bekeren. De bedoeling is daarom, dat, voordat de
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Israëlieten Christenen zijn geworden, aan anderen geen aandacht mag
worden geschonken. Jezus doet duidelijk uitkomen dat de taak om te
prediken tot Israël en het bekeren van Israël niet voor zijn wederkomst
zal zijn voltooid, zie Mattheus 10:23".
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Slotsom:
Wij kunnen van de islam-geleerden nog heel wat leren, zoals blijkt uit
bovenstaande afbeeldingen. Wij zullen er dan ook nog een uitgebreide
studie van maken in een aparte brochure. De meeste christenen zijn te
goeder trouw en gaan ervan uit dat alle joden nakomelingen zouden zijn van
het oude Israël. Daar gaat ook de PKN van uit. Eeuw in eeuw uit is het ons
zo bijgebracht en tot verder onderzoek komen de meesten niet. Christenen
die menen dat alle joden echte Israëlieten zouden zijn, geven dan ook hun
steun aan Israël. Zo zou het ook behoren te zijn, maar helaas, de
werkelijkheid is anders. Het is etnologisch, geschiedkundig, sociologisch en
met ander onderzoek aan te tonen dat het allergrootste deel der joden geen
afstammelingen zijn van de twaalf stammen Israels in de verstrooiing. De
zionisten maken ten onrechte aanspraak op het land Israël, en kunnen niet
met de bijbelse profetie in de hand het bestaansrecht van de zionistische
staat Israël handhaven en rechtvaardigen. Wij zeggen niets van de mensen,
van de joden en zionisten, want dat kunnen op zichzelf best goede mensen
zijn. Echter, ze zijn voor het merendeel géén echte Israëlieten, wat ze ook
beweren. Bij de etniciteit van de joden zijn nog heel wat vragen te stellen.
Iedereen die dat wil kan in overdrachtelijke zin Israëliet of jood worden. En
ook bij de vraag of de joden wel rechten kunnen laten gelden op het land
Palestina.
De echte nakomelingen van de twaalf stammen Israëls zijn te vinden o.a. in
Noord-West Europa, in kustlanden, in Zuid Afrika, in Noord Amerika en
Australië. Daar zijn zij als verloren schapen van het huis Israëls terecht
gekomen en hebben de stem van de Goede Herder herkend. Zij hebben voor
een groot deel het Evangelie aangenomen en zijn als “christenen” de
geschiedenis ingegaan. Nederland werd vanouds het “Westers Jeruzalem”
genoemd, en ook wel het “Israël in het Westen”, of “Westers Kanaän”.
Daar woont Zijn volk weer naar Zijn raad, totdat de sluier van hun
aangezichten zal worden weggenomen en zij identiteitbewust worden. Die
tijd is zeer nabij.

