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Inleiding 

Indien Jezus ooit echt heeft bestaan, want daarover is nog al veel 

twijfel en onduidelijkheid, was hij dan een Jood? 

Volgens de meeste christenen heeft Jezus echt bestaan en op aarde 

geleefd als God en mens tegelijk, deel uitmakend van een ‘Heilige 

Drie-eenheid’, die voor de zonden der mensen zou hebben betaald 

aan God de Vader met de prijs van zijn bloed en leven. Na zijn dood 

zou hij zijn opgestaan en ten hemel gevaren. Aldus de christelijke 

geloofsopvatting, verwoordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis en 

andere geschriften. Vraag is of men hem een Jood mag noemen? 

 

Volgens Wikikids: Jezus Christus of Jezus van Nazareth was een 

bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden 

leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God, dat wil 

zeggen dat Hij aan God gelijk is. 

 

 

Wie is een Jood? 

Algemeen gaat de mensheid ervan uit dat alle Joden Israëlieten 

zouden zijn, en dat alle Israelieten dus Joden zouden zijn. Geen van 

deze twee uitgangspunten is juist, en de veronderstelling dat alle 

Joden Israëlieten zouden zijn en omgekeerd, klopt in geen geval. 

Wanneer christenen de Bijbel goed lezen blijkt daaruit reeds dat er 

Joden zijn die het liegen, zie Openbaringen 2:9 en 3:9.  Het is 

mogelijk dat een zeer klein deel der huidige Joden afstamt van Juda, 

Israël. 

Het grootste gedeelte van de huidige Joden stamt echter niet van 

Juda af, maar is van Khazaarse afkomst, een Turks-Mongools volk 

dat in de 8e eeuw massaal zich tot het Jodendom bekeerde onder 

koning Bulan.  We kunnen het vergelijken met de volgende stelling: 

Alle Friezen zijn Nederlanders, maar alle Nederlanders zijn geen 

Friezen. Er kunnen onder de Joden een klein aantal echte Israëlieten 

zitten, maar het grootste deel der Joden stamt niet van Juda-Israël- 

Sem af. Men zal goed dienen te onderzoeken wat het begrip ‘Jood’ 
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betekent. Het begrip ‘Israël’ omvat alle twaalf (in feite 13) stammen, 

de zonen van Jakob, inclusief de zonen van Jozef, Efraim en 

Manasse.  Het begrip ‘Jood’ omvat een grote menigte mensen die 

het joodse geloof zijn toegedaan, of die beweren Jood te zijn, maar 

dat liegen. Ze zien er een politiek of economisch voordeel in om 

zichzelf tot een Jood te rekenen.  

 

De hoofdfiguur van het Nieuwe Testament is Jezus. In de 

mysteriescholen wist men dat het om een mythe ging en niet om een 

historisch persoon. In die tijd bestonden er veel mythen, vooral in 

mysteriescholen werd de kennis overgedragen via mythen. De 

verhalen over Jezus zoals wij ze in het Nieuwe Testament lezen zijn 

lang na de veronderstelde dood van Jezus geschreven, en wel door 

mensen die geen ooggetuigen kunnen geweest zijn. Zie verder onze 

brochures over Jezus.  

 

In boeken die over de Bijbel gaan is de verwarring omtrent de Joden 

zeer groot. Zo kan men veelvuldig lezen dat Abraham de eerste Jood 

was, en dat de 12 zonen van Jakob Joden waren. Men verwart de 

Israëlieten met de Joden. Abraham was een Semiet, maar geen Jood. 

De zonen van Jakob waren Israelieten, maar geen Joden. De naam of 

typering ‘Joden’ is ontstaan rond de Babylonische ballingschap. Het 

was meer een scheldwoord, een bijvoeglijk naamwoord en géén 

zelfstandig naamwoord. In sommige boeken wordt Mozes ook een 

Jood genoemd, die het Joodse volk uit Egypte zou hebben laten 

trekken.  Mozes was beslist geen Jood. De typering ‘Jood’ was toen 

nog lange na niet in gebruik. 

Jezus was geen jood indien hij echt heeft bestaan. Zijn moeder 

Maria was uit de priesterstam Levi. Haar nicht was Elisabeth, de 

vrouw van Zacharias de priester.  Jozef wordt zijn stiefvader 

genoemd, die wel uit Juda was.  Volgens de kerkleer is Jezus niet 

door Jozef verwekt, maar door de heilige Geest. De bloedlijn loopt 

via de vader, dus heeft Jezus bloed gehad via de heilige Geest. Hoe 

men dat moet zien is een raadsel.  
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Wanneer wij de evangeliën lezen, laat Jezus zich niet zo heel 

bijzonder positief uit over de Joden. Hij noemde hen huichelaars, 

adderengebroed, blinde leidslieden, duivelskinderen, etc.  Zie 

Mattheus 23, en Johannes 8.  Paulus heeft ook niet zo veel met de 

Joden op, zoals uit 1Thessalonisenzen 2:10-15 blijkt. 

Het gaat Jezus niet om álle Joden en Judahieten, maar om een 

speciale groep, waarvan hij zich afscheidde. Zijn discipelen gaf hij 

opdracht om vooreerst naar de verloren schapen van het Huis Israëls 

te gaan. De soort Joden waartegen Jezus in scherpe bewoordingen 

uitviel, waren niet zijn soortgenoten, maar ingeslopen Joden. Er is in 

en onder Israël altijd al veel gemengd volk meegelift. Uit deze 

vreemde inbreng van allerlei soorten belangstellenden om onder de 

Joodse vlag mee te mogen schuilen is het Rabbijnse Jodendom 

ontstaan. Uit hen is de Talmud voortgekomen. In Babel ontwikkelde 

het Rabbijnse Jodendom zich tot een inwendige vijand van het ware 

Israël. Deze Rabbijnse Joden erkennen de ware God van Israël niet, 

maar vereren de kabbala-god Ain Soph, en occulte goden. Tegen 

hen trad Jezus scherp op en noemde hen huichelaars, Mattheus 

23:29. Jezus was geen aanhanger van dit Jodendom. Zij erkenden 

Jezus ook niet en noemden hem een overste der duivelen, Mattheus 

12:24, 27:63; Johannes 8:48, 10:36. Marcus 3:30. verder noemde hij 

hen wolven in schaapskleren, ‘schapen’ die niet van zijn stal waren, 

Johannes 10:26; Mattheus 10:16 7:15. 

Er worden aldus twee soorten schapen genoemd, nl de wolf- 

schapen, en de gewone schapen. De wolfschapen waren zeer 

gevaarlijk. De wolfschapen hadden de Israël-schaaphuid over zich 

aangetrokken, zodat ze een schaapachtig voorkomen hadden.      

 

De huidige staat Israël is niet door de schapen van de 12 stammen 

Israëls opgericht, maar door de zionisten-Askenazen. Zij werkten 

samen met de ‘wilde dieren’ die uit de Kains-lijn zijn 

voortgekomen, via Askenaz. Het zionisme mag men niet gelijk 

stellen met het verlangen van het ware volk Israël dat uitziet naar het 

herstel van Sion. Het Rabbijnse Jodendom is pervers, wat blijkt uit 
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hun Talmud, waarin kinderseks, porno en allerlei vuiligheid wordt 

toegestaan. Velen van deze soort Joden zijn schuldig bevonden aan 

pedofilie, handel in menselijke organen en andere misdaden meer. 

De wolf-schapen hebben Jezus nooit erkend, maar hielden hem voor 

een vreemdeling. Daarom wilden ze hem begraven in Akeldama, de 

akker der vreemdelingen. 

 

 
De wolfschapen zijn zeer arrogant en zien zichzelf als de 

wereldverlosser. uit hen is vroeger Karl Marx voortgekomen, en ook  

Lenin, Trotsky en Engels. Zij brachten het communisme wat aan 

miljoenen mensen het leven heeft gekost.  

in 1948 hebben de zionisten de staat israël uitgeroepen. Volgens 

Henry Kissinger, die zelf een Jood is, zal de staat Israël over 10 jaar 

niet meer bestaan. Dit zei hij reeds enkele jaren geleden. Deze staat 

Israël heeft reeds jarenlang atoomwapens, waarmee het de wereld in 

een nucleaire winter kan storten. Wanneer de zionisten in het nauw 

worden gedreven, kunnen zij hu atoomwapens geen gebruiken.  

Dr. Martin Crevald zei: "Wij Israëli’s bezitten meer dan 100 atoom 

springkoppen en raketten, en kunnen deze op alle doelen in alle 

richtingen afvuren, tot aan Rome toe. De meeste Europese 

hoofdsteden zin het doel van onze luchtwapens. Onze strijdkrachten 

behoren niet slechts tot de 30 sterkste in deze wereld, maar eerder 



Was Jezus een joof ?                               No.764 

 

7 

 

de 2e of 3e in sterkte. Wij hebben de capaciteit de wereld weg te 

nemen, samen met ons erbij. En ik kan u verzekeren, dat dit zal 

gebeuren voordat Israël zal onder gaan." . 

 

Is Jezus de grootste antisemiet aller tijden? 

Christenenn slikken alles als het uit Jezus mond voortgekomen is. Neem 

de volgende uitspraken van Jezus eens op de korrel, naar hetgeen P.W. 

van der Horst erover zegt: 

 

http://tartuffel.infoteur.nl/specials/antisemitisme-nieuwe-testament.html 

Bevat het Nieuwe Testament anti-Joodse teksten en passages? 

De aanwezigheid van anti-Joodse en antisemitische teksten in 

het Nieuwe Testament is een veelbesproken onderwerp in de 

Bijbelse wetenschap, maar ook op internet. In diverse 

artikelen en fora wordt dit onderwerp uitvoerig besproken. 

Het NT zou volgens sommige wetenschappers en critici 

antisemitische passages bevatten. Vooral het Johannes-

evangelie moet het ontgelden. De Joden zijn kinderen van de 

duivel, zei Jezus volgens de evangelist Johannes, aldus judaïst 

Pieter W. van der Horst.  

'Uw vader is de duivel' 

Van der Horst zegt in dagblad Trouw van 29 september 2007: "Ik 

begin met de beroemde tekst in het Evangelie van Johannes, 

waarin Jezus tot de Joden zegt: 'Uw vader is de duivel, en u doet 

maar al te graag wat uw vader wil' (8:44)." Volgens Van der 

Horst is zo'n tekst een steen op de maag. Het heeft veel kwaad 

aangericht in de geschiedenis. Zo heeft Maarten Luther in zijn 

beruchte pamflet 'Von den Juden und ihren Lügen' ('Over de 
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Joden en hun leugens') dankbaar gebruikgemaakt van deze 

passage. De judaïst vervolgt: 

• "Maar als Jezus zélf zegt dat de Joden kinderen van de 

duivel zijn, wie zijn wij dan om daar anders over te 

denken? Dat zal, vrees ik, de reactie van veel gelovigen 

zijn. Voor wetenschappelijk opgeleide theologen is het 

niettemin een heilige plicht uit te leggen hoe zo'n 

uitspraak in het Nieuwe Testament terecht is gekomen. 

Het tragische is namelijk dat Jezus dit beslist nooit gezegd 

heeft. Johannes legt hem deze uitspraak in de mond, zoals 

hij dat ook met heel veel andere uitspraken doet – althans 

naar de mening van de meeste exegeten. Wie wil weten 

wat Jezus werkelijk gezegd heeft, moet eerder Matteüs, 

Marcus of Lucas dan Johannes lezen. Onder 

Bijbelwetenschappen is dat al twee eeuwen een 

geaccepteerde mening, die helaas zelden aan gelovigen 

wordt doorgegeven. 

Late datering Het Nieuwe Testament wemelt volgens de 

Van der Horsten van dergelijke rabiaat anti-Joodse uitspraken. 

Een dergelijke beschuldiging lijkt echter niet zozeer voort te 

komen op grond van bijbelgetrouwe exegetische uitleg van de 

teksten. Dit lijkt onder meer samen te hangen met een late 

datering van de evangeliën, waardoor het Griekse woord Ioudaios 

in het Johannes Evangelie, niet vertaald wordt met 'Judeeër' - wat 

volgens mij de juiste vertaling is - maar met 'Jood'. Want lang na 

de verwoesting van de tempel, was de smalle betekenis van het 

woord Ioudaios - 'Judeeër' - verdwenen. Johannes zou het dus 

steeds over (de) Joden hebben. Een late datering draagt bijgevolg 

bij aan een antisemitische lezing van dit evangelie! 

 

Nu is het waar dat 'christenen' zich in het verleden beriepen op 
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nieuwtestamentische teksten ter rechtvaardiging van 

Jodenvervolging. In deze artikelenreeks zien wij de vraag onder 

ogen, of het Nieuwe Testament zélf één van de bronnen is, 

vanwaaruit het gif van het antisemitisme steeds weer opborrelt en 

een samenleving verziekt, of dat het te maken heeft met 

antisemitische theologische constructies die men over de Bijbel 

heen legt.  

Antisemitisme Bijbel: Paulus in 1 Tessalonicenzen 

2:14-15-16 

Antisemitisme in de Bijbel, is Paulus anti-Joods? De christelijke 

kerk heeft bloed aan haar handen. Vanaf de 4e eeuw n.C. is het 

Joodse volk in naam van Christus ontegenzeggelijk veel pijn en 

leed ber…  

 

Antisemitisme Nieuwe Testament: Johannes e.a. anti-

Joods? 

Antisemitisme: Nieuwe Testament anti-Joods? Het Nieuwe 

Testament wordt een bron van antisemitisme genoemd. Een bron 

waaruit het gif van antisemitisme opborrelt en harten en geesten 

van mensen vergifti…  

 

Johannes 8:44: zijn Joden kinderen van de duivel? 

Johannes 8:44, zijn Joden kinderen van de duivel? In Johannes 

8:44 staan de volgende woorden van Jezus opgetekend: "Uw 

vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil" 

(NBV). Dit wordt…  
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Matteüs 27:25: Zijn bloed kome over ons, Matteüs 

anti-Joods? 

In Matteüs 27:25 staan de bekende woorden: 'Zijn bloed kome 

over ons en over onze kinderen!' Deze woorden hebben in het 

verleden een negatieve rol gespeeld in de houding van 'christenen' 

tegenover Jod…  

 

Nieuwe Testament: Joodse wortels christelijke 

Jodenhaat? 

Nieuwe Testament: Joodse wortels christelijke Jodenhaat? Er zijn 

Joden die ervan overtuigd zijn dat het Nieuwe Testament (NT) 

antisemitisme bevordert. Gezien de eeuwenlange christelijke 

Jodenhaat gelo…  

 

Theologische, historische e.a. Joodse bezwaren tegen 

Jezus 

Dr. Michael L. Brown (New York University) is een 

Messiasbelijdende Jood die al meer dan 35 jaar in dialoog treedt 

en in debat gaat met Joodse rabbijnen, die zich tegen het geloof in 

Jezus verzetten.…  

Vermeende antisemitische teksten in Evangelie naar 

Matteüs 
Er wordt beweerd dat het antisemitisme haar oorsprong heeft in 

het Nieuwe Testament. Zo schrijft Uri Yosef dat een toenemend 
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aantal christelijke geleerden concluderen dat de wortels van het 

antisemiti…  

 

Vervolging van Joden is bewijs dat Jezus NIET de 

messias is 

"Jezus kan nooit de beloofde Joodse Messias zijn, want anders 

zouden niet zo veel gelovigen (christenen - dus navolgers van 

Jezus Christus) in zijn naam Joden hebben vervolgd en gedood," 

zo luidt een…  

 

Wie zijn de Ioudaioi in Johannes: Joden of Judeeërs? 

Het Nieuwe Testament in het algemeen en het Johannesevangelie 

in het bijzonder, worden er soms van beschuldigd anti-Joodse 

sentimenten aan te wakkeren. Het waren immers 'de Joden' die 

tegen Jezus optr…  
 

http://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi41-

1g.php?sw=1280&sh=865 

Bovenstaande website geeft te zien hoe Luther en Calvijn over de joden 

leerden in hun geschriften.  Aan de theoloog Frank G. Bosman, schrijver 

van het boek “Jezus wat zeg jij nu?” het volgende: 

 

Met welke van die negen uitspraken heb je de meeste moeite?  

“Jezus die een niet-Joodse vrouw te verstaan geeft dat het niet goed is om de 

kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren (Marcus 7, 

27). Eigenlijk lijkt Jezus gewoon heel racistisch in zijn afwijzing van de niet-

Joodse vrouw. En een racistische Jezus past(e) totaal niet in mijn beeld van de 
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liefhebbende Jezus, die gestorven is voor alle zondaars. En zelfs na mijn 

uitgebreide exegese van deze passage blijf ik het de moeilijkste vinden. De 

reactie van de vrouw vind ik dan weer briljant. Ze zet Jezus zo’n beetje op zijn 

nummer. En Jezus reageert dan weer als een goede verliezer: hij geeft haar 

gelijk! Zo zie ik ook onze relatie met God: het is geen louter ‘ja en amen’, maar 

een gesprek, een overleg, waarbij de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat.” 

 

 

 

Wij laten vervolgens een ander zijn gedachte uitspreken over de 

kwestie van het veronderstelde Jood-zijn van Jezus:  

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=2435 

 

 

 

 

De gangbare gedachte is dat Jezus, u kent hem als hoofdrolspeler in 

het Nieuwe Testament, van Joodse komaf is. Maar is dat wel zo, of 

is het één van de fabeltjes die tot het aura van de man behoren? Om 

dit raadsel omtrent de Nazareeër te ontrafelen duiken we in de 

topografie van voor het jaar 0. 

De naam Israël betekent in het Hebreeuws 'God strijdt'. Was koning 

David nog min of meer degene geweest die koning over een 

verenigd koninkrijk Israël werd, na de dood van zijn zoon Salomo 

ging het mis en viel het rijk weer uiteen. 

 

Het gebied rond de stad Jeruzalem heette Judea. Het was een apart 

koninkrijk met de Tempel van Salomo als middelpunt. 

De rest vormde het koninkrijk Israël. De landstreken Galilea, 

Idumea, Samaria en Moab mogen bij Israël worden gerekend 

 

De inwoners van het koninkrijk Israël werden Israëlieten genoemd, 

de inwoners van het koninkrijk Judea, Judeeërs oftewel Joden. (het 

Duitse Juden lijkt daar meer op) 
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De twee koninkrijken konden elkaar niet lijden, er was niet enkel 

een verschil in inzicht over het heffen van belastingen, maar meer 

nog een verschil van inzicht in hoe de oude Hebreeuwse 

monotheïstische religie moest worden gevierd. 

De Hebreeuwse religie had aardig wat weg van de Egyptische 

Godsdienst, zij het dat de God der Hebreeën alleen was en 

androgyn. Onder Mozes was dit dus ook nog zo geweest. 

De inwoners van koninkrijk Israël, oftewel Samaritanen, Galileeërs, 

Idumeeërs en Moabieten waren fundamentalistisch gebleven wat 

betreft hun religie. Bethel was altijd hun heiligdom geweest. 

Judeeërs echter, oftewel Joden, hadden van diezelfde God reeds een 

behoorlijke jaloerse en na-ijverige God weten te maken met 

mannelijke trekjes. En deze God werd vereerd in de Tempel van 

Salomo te Jeruzalem. 

  

De koninkrijken Israël en Judea zaten elkaar constant dwars en 

verkeerden in staat van oorlog, waar zij wisselend hun buurlanden in 

wisten te betrekken door die om hulp te vragen in de strijd. 

Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren, Romeinen, dat waren de 

volken die in de loop der eeuwen in die strijd zouden worden 

betrokken. 

Eerst werden vele Israëlieten een keer in ballingschap meegenomen 

door een buurvolk dat hun tegenstander zogenaamd te hulp was 

gesneld. Later gebeurde een zelfde iets met de Judeeërs. En het was 

vooral deze keer die duidelijke sporen na zou laten want die zou 

opgeschreven worden als de Babylonische Ballingschap in wat men 

nu de Bijbel noemt. 
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Babyloniërs waren zogenaamd het koninkrijk Israël te hulp gesneld 

in de strijd tegen de Judeeërs en hadden de meeste inwoners van 

Judea meegenomen om als dwangarbeiders in Babylonië te gaan 

werken. Deze ballingschap zou zo'n 60 jaar duren en in deze tijd 

zouden de Judeeërs hun versie van de oorsprong van de Hebreeuwse 

religie op gaan schrijven. Aangevuld met wat Babylonische (van 

oorsprong Soemerische) scheppingsmythen ontstond zo een verhaal 

over een jaloerse, na-ijverige en vooral mannelijke God die de 

stamgod der Hebreeën zou zijn geweest. Dit is dus pure 

geschiedvervalsing. 

  

Nadat Babylonië door de Perzen werd veroverd, werd het de Judeese 

(lees Joodse) ballingen toegestaan terug te keren naar hun eigen 

land. In eerste instantie waren ze daar niet eens zo welkom en wist 

men niet wat men met die grote families van Rabbi's met hun vele 

kinderen aan moest. Het waren namelijk vooral de Rabbi's en hun 

families geweest die van het aanbod der Perzen gebruik hadden 

gemaakt om naar het hen beloofde land terug te keren. De rest van 

de Judeese ballingen bleef gewoon in het nu Perzische rijk wonen. 

Al deze ex-ballingen streken neer in en rondom Jeruzalem en wisten 

daar al snel hun stempel te drukken op de religie. De afkeer tegen 

Israël, die de ex-ballingen schuldig achtten aan hun lijden, werd 

weer aangewakkerd. Maar nu hadden zij tevens een heilig boek wat 

was voorzien van scheppingsverhalen. 
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Het was in deze toestand dat het Midden-Oosten verkeerde toen 

Alexander de Grote het hele gebied wist te veroveren, Perzië en 

Egypte incluis. Nu was er even geen tijd voor onderlinge strijd want 

er was nu een buitenlandse veroveraar die zowel Israël als Judea het 

juk oplegde. 

Na de dood van Alexander en diens opvolging door Seleucos en 

Ptolemeus kwamen de Hebreeën - om de verenigde Judeeërs en 

Israëlieten maar even te noemen - in opstand tegen de gedwongen 

verering van Grieks-Egyptische Goden. Dit deden zij door een 

Griekse official met een soort van slagersmes (Maccabah) het hoofd 

te klieven. Dit zou hierdoor de opstand der Maccabeeën worden 

genoemd. Geleid door Matathias (en later Judas) Hasmon uit 

Galilea. 

 

De leden van het huis van Hasmon werden Messias. Dat betekent 

dat ze gezalfd werden tot Priester-Koning en aanvoerder in de strijd 

werden. Zo wist men de Grieken te verdrijven. Judea en Israël 

vormden korte tijd weer samen het koninkrijk Israël totdat er 

onenigheid ontstond in de opvolging uit het huis van Hasmon. 

Twee partijen, de ene zat in Jeruzalem en Judea en de ander in Israël 

wat Samaria als hoofdstad had, maakten elkaar het leven weer zuur 

en besloten er de hulp bij te halen van een buurland. 

In dit geval was de raad hiertoe gegeven door een listige inwoner uit 

Idumea, ene Antipater uit het huis van Herodes. En zo kwamen de 

Romeinen onder Marcus Antonius in het verhaal. De Romeinen 

kwamen, zagen en overwonnen. 

 

De Romeinen stelden de Idumeeër - en Israëliet - Herodes als 

koning aan over Palestina die gelijk mogelijke concurrenten voor 

zijn positie uit het huis van Hasmon koud liet maken terwijl hij met 

een van de dochters uit dat huis trouwde. De bejaarde Hogepriester 

met zijn vrouw - op dat moment nog kinderloos - die Hasmoneeërs 

waren liet hij in Jeruzalem zitten om niet gelijk een opstand te 
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riskeren. 

Echter, een wonder geschiedde en Zacharias en Elizabeth - de 

Hogepriester en zijn vrouw - kregen alsnog een kind wat ze gelijk in 

veiligheid wisten te brengen omdat ze wel wisten wat Herodes zou 

doen als ie hoorde dat er een nieuwe troonpretendent geboren was. 

Dit verhaal schetst de geboorte van Johannes de Doper die later 

alsnog door een Herodiaan werd vermoord. Zijn vader werd 

vermoord in de Tempel van Salomo zonder de verblijfplaats van zijn 

zoon te verraden. 

  

Maar er waren nog meer verre nazaten van het huis van Hasmon, in 

dit geval de ouders van Jezus. Jezus werd geboren in Galilea - het 

verhaal over die volkstelling en die tocht naar Bethlehem daarvoor 

rammelt aan alle kanten - in de buurt van Capernaum waarschijnlijk. 

Al is de later vernietigde stad Sepphoris ook niet uit te sluiten. Deze 

stad ligt overigens vlakbij het tegenwoordige Nazareth, wat ten tijde 

van Jezus dus nog niet bestond. 

Tijdens Jezus bezoek aan Jeruzalem vond men Hem grappig praten 

omdat Hij een duidelijk Galilees accent scheen te hebben. 

Jezus was geen inwoner van Judea, en zijn familie evenmin, 

waarschijnlijk. Dus was hij geen Judeeër (lees Jood) maar een 

Israëliet. Israëlieten waren altijd de Tempel te Bethel trouw 

gebleven en dit is dan ook de reden dat men in het door de 

Judeeërs/Joden opgeschreven Oude Testament hele retirades tegen 

Bethel terug kan vinden, waar men allerlei heidense diensten zou 

voltrekken, waarin vooral vrouwen een grote vrijheid hadden en een 

hoofdrol speelden. Als men naar de zendingsgeschiedenis van Jezus 

kijkt dan kan men daar enkel in terugvinden dat Hij meer met die 

Israëlische visie gemeen had dan met de rigide Joodse versie. En 

Paulus na Hem eigenlijk ook. 

  

Was Jezus dus etnisch een Jood? Nee, dat was hij niet, hij was een 

Israëliet. Wel was Hij Semitisch en Hebreeuws, maar géén Jood.  
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http://www.anderekijk.info/is-jezus-joods/ 

 
 

http://godenenmensen.wordpress.com/2013/04/02/Jezus-was-geen-c 

hristen-mohammed-geen-moslim-mozes-geen-jood/ 

 

http://www.kerkindenhaag.nl/articles/view/Jezus-volgens-een-jood- 

en-een-christen 

 

Door Kees Posthumus 

Gepubliceerd maart 2013, jaargang 16, nr. 154 

 

INTERVIEW Hoe kijkt een jood tegen Jezus aan, en hoe een 

christen? Over deze vraag discussiëren deze maand twee 

hoogleraren: psychiater Herman van Praag en cognitief psycholoog 

Andries Sanders.  

 

Wie is Jezus voor u? 

Van Praag: ‘Een buitengewoon interessante jood uit het begin van 

de westerse jaartelling. Een van de vele stemmen in het joodse debat 

van die tijd, te midden van andere partijen zoals de Sadduceeën en 

Farizeeën. Voor een deel sluit Jezus aan bij zijn joodse traditie. Hij 

blijft dichtbij de ethische inhoud van de Tora, zoals we die kennen 

uit de vijf boeken van Mozes, Profeten en Psalmen. Voor een ander 

deel wijkt hij wel af. Hij wekt op zijn minst de indruk goddelijke 
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antecedenten te hebben en dat nu is voor joden een heikel punt.’ 

 

Sanders: ‘Hij is de verlosser van de mensheid, de trouwe knecht van 

God die het herstel van de schepping mogelijk maakte. Let op: ik 

beweer niet de waarheid in pacht te hebben. Er moet ruimte blijven 

voor het mysterie. De christelijke traditie heeft te veel willen 

vastleggen en definiëren. Zo kun je best vraagtekens zetten bij het 

leerstuk van de Drie-eenheid en de goddelijkheid van Jezus.’ 

 

Wat moeten we van zijn opstanding denken?  

Sanders: ‘Zonder opstanding geen christelijke kerk. Opstanding is 

essentieel. Het gaat om meer dan een vaag gevoel “dat hij er nog is”. 

Er waren in Jezus’ tijd veel anderen die meenden Messias te zijn. Zij 

werden uit de weg geruimd en niet meer teruggezien. Hoe anders is 

dat bij Jezus. Ik zie de opstanding niet als “ha, daar zijn we weer”. 

Voor mij ligt de opstanding buiten ons idee van tijd en ruimte. Maar 

wie eraan voorbij gaat, ontbeert een verklaring voor het ontstaan van 

de kerk.’ 

 

Van Praag: ‘Pas wanneer je opstanding overdrachtelijk ziet, als een 

“opnieuw in de aandacht komen, opnieuw gaan leven in de harten 

van mensen”, kan ik er wat mee. Anders niet. De gedachte van 

opstanding is in het jodendom niet gangbaar. Dat veel christenen 

twijfelen over deze opstanding uit de dood lijkt mij goed. Twijfel 

hoort bij religie. Als je dingen zeker weet, dan is het geen geloven 

meer, maar weten.’ 

 

Jezus, splijtzwam of ‘samenbrenger’? 

Van Praag: ‘Splijtzwam is te veel gezegd, maar het is niet te 

ontkennen dat het christendom na Jezus en vanaf Paulus een weg is 

ingeslagen die antisemitisme teweeg heeft gebracht. Antisemitisme 

is veelvuldig gerechtvaardigd met de hand op de christelijke Bijbel. 

Dat heeft eeuwenlang tot een scheiding geleid waarover Jezus zelf 

veel verdriet zou hebben gehad.’ 
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Sanders: ‘Hij was zeker geen splijtzwam. Hoewel Paulus volgens 

mij ten onrechte voor splijtzwam is uitgemaakt, heeft de kerk die 

zeker voortgebracht. Anderzijds denk ik dat joden Jezus eeuwenlang 

genegeerd hebben. Maar dat is deels de schuld van de christelijke 

kerk, die over het jodendom zoveel onheil heeft bezorgd. Het is nu 

voor joden tijd voor een nieuwe bezinning op Jezus en het lijkt mij 

goed daarover met elkaar te praten. Trouwens: Herman van Praag en 

ik zijn goede vrienden, anders gingen wij dit riskante gesprek niet 

aan.’ 

 

Orthodox Jodendom - Artikelen en foto's    

 Waarom wij niet in Jezus geloven 

 

. Waarom “geloven in Jezus” een anti-these is van het Jodendom: 

Volgens de Tenach (het oude testament), zal de Masji’ach (Messias) 

niet Goddelijk zijn en hij zal ons niet van de plicht ontheffen om ons 

aan de Torah te houden. Joden geloven in één God. En die neemt 

geen lichamelijke vormen aan. 

Geloven in de drie éénheid, de zoon, de vader en de heilige geest is 

een vorm van afgoderij. 

 

Was Jezus een joof ?                               No.764 

 

20 

 

 
 

 

2. Volgens het Christendom is Jezus als offer aanvaard voor de 

zonde van de mens. De mens is slecht vanaf zijn geboorte. Alleen 

als je in hem gelooft kom je in het hiernamaals. 

 

Volgens het Jodendom is de enige manier om tot God terug te keren 

“Tesjoewa doen”. Dat is een proces van inkeer dat begint bij 

overdenking, waarna men spijt betuigt en ten slotte op zich neemt de 

zonde nooit meer te herhalen. Tesjoewa betekend “terugkeer” naar 

God maar ook “antwoord” op de vraag van God om een relatie met 

hem op te bouwen.  

Offers, die ten tijde van de tempel gebracht werden, hielpen alleen 

om boete te doen voor onopzettelijk begane overtredingen.  

Mensen offers zijn uit den boze. 

De profeten leren ons duidelijk dat bidden en berouw hebben de 
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belangrijkste herstel zijn voor zonde en voldoen wanneer er geen 

tempel is. 

 

3. Het is niet omdat de eerste Christenen Joden waren, dat het 

Christendom een stroming binnen het Jodendom is.  

 

Volgens de meeste theologen en Joodse geleerden, was Jezus een 

jood die tijdens de 1ste eeuw leefde en die beweerde de messias te 

zijn. Hij stierf zonder de messiaanse profetiën te verwezelijken, het 

brengen van wereld vrede inbegrepen. 

 

4. Christenen citeren stukken uit de Tenach (oude testament) die 

naar Jezus zouden refereren.   

 

Alle bijbelse of Rabijnse passages die missionarissen aanhalen als 

bewijs dat Jezus de Messias is, zijn of verkeerd vertaald, verkeerd 

geciteerd, of uit de context gehaald. En soms zelfs eigen fabricaat. 

Als je zorgvuldig annaliseerd zul je zien dat de Joodse geschriften 

alles behalve wijzen naar Jezus en hem in feite disqualificeren als de 

joodse Messias. 

 

5. Elke mens kan een persoonlijke relatie met God hebben, 

aangezien we allemaal een Goddelijke ziel bezitten. Het enige wat 

we moeten doen is ons wenden tot God met een oprecht hart en dit 

zal onze innerlijke spirituele nabijheid met God opnieuw doen 

ontwaken. Voor Joden zijn bidden, Torah studie en liefdevolle 

toewijding dé spirituele wegen om hem te bereiken. Het houden van 

de mitswot voor Joden. Het houden van de Noachiedische wetten 

voor niet Joden 

 

6. Het Christendom gaat ervan uit  dat vanaf het moment dat je in 

Jezus gelooft je leven verandert en dat hij wonderen voor je kan 

verrichten. 
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Volgens het Jodendom heeft geen enkele religie een monopolie op 

levens-veranderende ervaringen of een alleen recht op wonderen. De 

bijbel waarschuwt voor het steunen op tekenen en wonderen als een 

bewijs dat een persoon een boodschapper van God is.  (Deut. 

Hoofdstuk 13) 

 

Voor diepgaandere studie in deze materie raad ik de volgende site 

aan! 

http://www.shalomgemeente.nl/Messias.htm 

 

De Burcht Sion, van Paul Parker, die vindt dat christelijk antisemitisme 

het internet vervuilt. Zie: 

 http://deburchtsion.blogspot.com/2013/01/christelijk-antisemitisme-

vervuilt-het.html 

 

Definitie van Antisemitisme 

 

Voordat we verder kunnen met het bestuderen van het fenomeen 

'antisemitisme', moet de vraag worden gesteld wat dat nu precies is. 

Het is belangrijk om daar een duidelijk antwoord op te geven, omdat 

anders iedere vorm van kritiek op Israël of op het zionisme kan worden 

herleid tot een antisemitische houding. En dat is onjuist. Iemand die 

de huidige Israëlische regering van premier Netanyahu bekritiseert, is 

vanzelfsprekend niet direct een antisemiet; als dat wel het geval zou 

zijn, zou bijna de helft van de Israëlische bevolking tot die categorie 

moeten worden gerekend. Antisemitisme verschilt van anti-Israël of 

anti-zionisme doordat het zich op de Joden als volk. Het richt zich op 

een etnische groepering; daarom is antisemitisme een vorm van 

racisme. Toch zit daar meteen al een moeilijkheid; de oprichting van 

een staat voor Joden is het belangrijkste doel van het politieke 

zionisme, dat voor een belangrijk deel wordt gevoed door de religieuze 

verwachtingspatronen van het Jodendom. Het is dan ook erg moeilijk 

om een precies onderscheid aan te brengen tussen anti-zionisme en 
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antisemitisme. (1) 

 

In de Arabische wereld wordt veelal gesteld dat men onmogelijk 

antisemitisch kan zijn, omdat men zelf van semitische oorsprong is. 

Abd al-Azim, een bekende Egyptische commentator, stelde 

toendertijd in een artikel:"Wij, Arabieren, behoren tot het semitische 

ras, net zoals de Joden, helaas, en het Joods plan is het hoogtepunt van 

het antisemitisme." Hij concludeerde dat er eigenlijk sprake is van anti-

Joodse semieten; de Joden noemde hij dan anti-Arabische semieten! 

In dit artikel hanteren we een eenvoudige definitie van antisemitisme: 

Jodenhaat in welke vorm dan ook en gevoed door iedere willekeurige 

ideologie en gepaard gaand met allerlei stereotypen. Toch zijn ook 

daarin talloze nuances aan te brengen. Wanneer een christen 

bijvoorbeeld denkt dat de antichrist van Joodse afkomst zal zijn, 

omdat de Bijebl beschrijft dat deze zich in de Tempel zal neerzetten - 

wat alleen aan Joodse gelovigen is voorbehouden - en omdat de 

antichrist als tegenhanger van de Joodse Messias daarom wellicht zelf 

ook van Joodse afkomst zal zijn, doen sommigen dat af met het 

predikaat antisemitisme. Het is echter nog maar zeer de vraag of dat 

juist is, zeker wanneer iedere vorm van haat of jaloezie ten opzichte 

van Joden ontbreekt. (1) 

 

Conclusie 

 http://www.opbouwonline.nl/artikel.php?id=16544 

In het blad Opbouw staat een artikel over antisemitisme in het Nieuwe 

Testament van W. van Veelen, zie bovenstaande link.    

Ook Riemer Roukema laat zich hierover uit, zie: 

http://www.riemerroukema.nl/downloads/RiemerRoukema-0082.pdf 

 

Er zou in Johannes 4:22 ook een positieve uitspraak over de joden staan, 

nl dat het heil uit de joden zou zijn. Die vertaling is onjuist, aangezien het 

gaar om Judahieten en niet om joden. 
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Ds. Henk Poot zegt terecht het volgende over het anti-judaisme in de 

vroege kerk: 

https://christenenvoorisrael.nl/2013/09/antisemitisme-en-de-kerk/ 

 Anti-judaïsme en de vroege kerk 
Het is niet moeilijk om voorbeelden aan te wijzen van anti-

judaïsme in de geschiedenis en in de erfenis van de kerk. Luther 

is wat dat betreft ontmaskerd, Calvijn is geloof ik nu aan de beurt 

maar deze grootheden in de kerk dreven op wat zij gelezen 

hadden bij de vroege kerkvaders. 

Tertullianus: “Hoe is het mogelijk dat Joodse handen, waar het 

bloed aan kleeft van onze Heiland, hun handen kunnen 

uitspreiden in gebed tot God?” Met andere woorden het hele 

Joodse geloof is waardeloos en zinloos geworden. 

Chrysostomus maakt het nog erger als hij over de synagoge 

spreekt als een bordeel, een hol van rovers en wilde dieren en niet 

alleen voor wilde dieren, maar voor onreine wilde dieren. 

Onbruikbaar voor enig goed werk en alleen maar geschikt voor de 

slacht. 

Augustinus mag dan wat milder zijn, maar hij ziet de Joden als 

Kain rondzwerven over de aarde en zegt hen geen kwaad te doen, 

maar tegelijkertijd beklemtoont hij dat de ellendige staat waarin 

zij verkeren moet dienen om de glorie en het gelijk van de kerk 

voor iedereen aan te tonen. 

Ik wist dat niet toen ik als jong student studeerde. Het eerste boek 

dat ik aanschafte was De Confessiones van Augustinus. Ik schreef 

een verhandeling over de krijgsdienst naar aanleiding van het 

tractaat ‘De Corona’ van Tertullianus en bestudeerde braaf de 

Griekse tekst van de liturgie van Chrysostomus. Ik had 
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bewondering voor hen, ze waren de grote stemmen die ons waren 

voorgegaan, de rijkdom van de kerkelijke theologische traditie, ik 

was in zekere zin theologisch verliefd op hen, kon me in hen 

verkneukelen. 

En nu denk ik: Hoe is het mogelijk dat mensen zoals zij zo intiem 

en zo liefdevol schreven over Jezus en tegelijk zo vol venijn 

spraken over het Joodse volk? (Tot zover ds. H. Poot) 

Waar de verwarring door ontstaan is, is dat onder het jodendom 

elementen ingeslopen zijn van Kain en Ezau, om via deze weg te 

proberen de eerstgeboorte alsnog te bekomen.  Het vergt wel wat 

studie om hierachter te komen, en waar de wortels vandaan 

komen van de zogenaamde jodenhaat.  Er is veel kwaad door de 

kerkvaders gesticht door de mythe van Jezus letterlijk of 

historisch te nemen, waarbij de joden de zogenaamde 

;’Godsmoordenaars’ zouden zijn. De kerk cq de theologen zullen 

hun handen nog vol hebben om Jezus als mythe te zien en niet als 

historisch persoon. Men kan er het geruchtmakende boek van ds. 

Edward van der Kaaij op nalezen, en nog veel andere boeken 

meer, met artikelen die wij erover hebben geschreven, die op onze 

website staan, zie www.pentahof.nl 

Wij geven op onze websites geen scheldkanonades af tegen de 

Joden, tegen de zionisten, noch tegen de staat Israel.  En zoals de 

afbeelding op de volgende bladzij toont, wordt de joden van alles 

en nog wat in de schoenen geschoven. Of dat allemaal op 

waarheid of op leugen berust is een taak voor ons om dat uit te 

zoeken, en wie dan liegt mag niet gespaard worden.   
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Wanneer er één jood een leugen vertelt, of wanneer één jood een 

meisje van vier jaar verkracht –wat hij volgens de Talmud mag 

doen- kan men daar niet alle joden voor brandmerken. Wanneer 

één rabbi Shlomo Mlma aan de joodse settlers vraagt om het 

water van de Palestijnen te vergiftigen ten einde hen uit te roeien, 

kan met daar niet het ganse jodendom voor aansprakelijk stellen. 

Wanneer één doorgedraaide Nederlander oproept om massaal in 

de gracht te springen, kan met niet alle Hollanders voor psychisch 

gestoord laten verklaren.    

http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=16873&star

t=25 
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Is de Bijbel antisemitisch? 

1. Jesaja 57 

[..] guichelares! gij overspelig zaad, en [..]Mattheüs 12 

[..] boos en overspelig geslacht verzoekt [..]Mattheüs 16 

[..] boos en overspelig geslacht verzoekt [..]Marcus 8 

Johannes 8: 39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is 

onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen 

waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. 

40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid 

gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham 

niet. 

41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn 

niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God. 

42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zozoudt gij 

Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. 

Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij 

gezonden. 

43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord 

niet kunt horen. 

44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders 

doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de 

waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. 

Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij 

is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. 
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Mattheus 13:6 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij 

naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons 

de gelijkenis van het onkruid des akkers. 

37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de 

Zoon des mensen; 

38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des 

Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 

39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is 

de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen. 

40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, 

alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 

41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit 

Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de 

ongerechtigheid doen; 

In Mattheus 15:21-28 noemt Jezus een Kanaänitische vrouw een hond. 

Dat is racisme. http://www.answering-

christianity.com/jesus_mankind.htm 

 

JESUS WAS NOT A Jew 

Benjamin H. Freedman, Jewish Historian - Researcher - 
Scholar. 

From "Common Sense", p. 2-1-53 and 5-1-59  

"Christians have been duped by the unholiest hoax in all history, 
by so-called Jews. This is considered their most effective 
weapon." 
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"This 'big lie' technique is brainwashing United States Christians 
into believing that Jesus Christ was "King of the Jews", in the 
sense that so-called 'Jews' today call themselves 'Jews'. This 
reference was first made in English translations of the Old and 
New Testaments, centuries before the so-called Jews highjacked 
the word 'Jew' in the 18th century A.D. to palm themselves off on 
the Christian world as having a kinship with Jesus Christ. This 
alleged kinship comes from the myth of their common ancestry 
with the so-called 'Jews' of the Holy Land in the Old Testament 
history, a fiction based on fable." 
 
"American Christians little suspect they are being brainwashed 
twenty-four hours of every day over television and radio, by 
newspapers and magazines, by motion pictures and plays, by 
books, by political leaders in office and seeking office, by 
religious leaders in their pulpits and outside their churches, by 
leaders in the field of education inside and outside their curricular 
activities, and by all leaders in business, professions and finance, 
whose economic security demands that they curry the favor of 
so-called "Jews" of historic Khazar ancestry. Unsuspecting 
Christians are subjected to this barrage from sources they have 
little reason to suspect. Incontestable facts supply the 
unchallengeable proof of the historic accuracy that so-called 
"Jews" throughout the world today of eastern European origin are 
unquestionably the historic descendants of the Khazars, a pagan 
Turko-Finn ancient Mongoloid nation deep in the heart of Asia, 
according to history, who battled their way in bloody wars about 
the 1st century B.C. into eastern Europe where they set up their 
Khazar kingdom. For some mysterious reason the history of the 
Khazar kingdom is conspicuous by its absence from history 
courses in the schools and colleges. 
 
"The historic existence of the Khazar kingdom of so-called 
"Jews", their rise and fall, the permanent disappearance of the 
Khazar kingdom as a nation from the map of Europe, and how 
King Bulan and the Khazar nation in about 740 A.D. became so-
called "Jews" by conversion, were concealed from American 
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Christians by censorship imposed by so-called "Jews", of historic 
Khazar ancestry, upon all U.S.A. media of mass communications 
directed by them. Then in 1945 this author gave nation-wide 
publicity to his many years intensive research into the "facts of 
life" concerning Khazars. The disclosures were sensational and 
very effective but apparently angered so-called "Jews" who have 
continued to vent their spleen upon this author since then solely 
for that reason. Since 1946 they have conducted a vicious smear 
campaign against him, seeking thus to further conceal these 
facts, for obvious reasons. What have they to fear from the truth? 
 
"In an original 1903 edition of the Jewish Encyclopedia in New 
York's Public Library, and in the Library of Congress, Volume IV, 
pages 1 to 5 inclusive, appears a most comprehensive history of 
the Khazars. Also in the New York Public Library are 327 books 
by the world's greatest historians and other sources of reference, 
in addition to the Jewish Encyclopedia, dealing with Khazar 
history, and written between the 3rd A.D. and 20th centuries by 
contemporaries of the Khazars and by modern historians on that 
subject." 
 
Jesus was a 'Judean', not a Jew. 
 
During His lifetime, no persons were described as "Jews" 
anywhere. That fact is supported by theology, history and 
science. When Jesus was in Judea, it was not the "homeland" of 
the ancestors of those who today style themselves "Jews". Their 
ancestors never set a foot in Judea. They existed at that time in 
Asia, their "homeland", and were known as Khazars. In none of 
the manuscripts of the original Old or New Testament was Jesus 
described or referred to as a "Jew". The term originated in the 
late eighteenth century as an abbreviation of the term Judean 
and refers to a resident of Judea without regard to race or 
religion, just as the term "Texan" signifies a person living in 
Texas. 
 
In spite of the powerful propaganda effort of the so-called "Jews", 
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they have been unable to prove in recorded history that there is 
one record, prior to that period, of a race religion or nationality, 
referred to as "Jew". The religious sect in Judea, in the time of 
Jesus, to which self-styled "Jews" today refer to as "Jews", were 
known as "Pharisees". "Judaism" today and "Pharisaism" in the 
time of Jesus are the same. 
 
Jesus abhorred and denounced "Pharisaism"; hence the words, 
"Woe unto you Scribes and Pharisees, Hypocrites, Ye Serpents, 
Ye Generation of Vipers". 

 

JESUS WAS NOT A Jew 

by Jason Collett 

Many denominational Christians and even church leaders are 
under the mistaken belief that Jesus was a Jew. But nothing 
could be further from the truth.  
 
Judea and Galilee were two separate states and political entities, 
as illustrated on the map of Palestine in the time of our Saviour in 
your Bible. Jesus Himself was not a Jew (Judean) or resident of 
Judea, He was a Galilean or resident of Galilee (Matthew 26:69; 
John 7:41), and a Judahite or descendent of the Tribe of Judah. 
The Judeans of prominence were not of the Tribe of Judah, but 
of Edomites. Pilate was being ironic when he wrote the sign 
"Jesus of Nazareth, King of the Judeans" for the Cross (John 
19:19). That is, "the Galilean who was King of the Judeans," as in 
"Queen Victoria of England, Empress of India." Jesus grew up in 
Nazareth in Galilee. His disciples were fishermen from the Sea of 
Galilee. And although He visited Jerusalem, he spent most of His 
life in his home country of Galilee. John 7:1, "After this Jesus 
stayed in Galilee; for He could not walk in Judea, because the 
Jews sought to kill him." His followers were constrained "for fear 
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of the Jews" (John 7:13, 19:38, 20:19).  
 
Why was this?  
 
Psalm 83:3 says God's elect are "hidden" or protected ones, and 
that they are under attack from a coalition of evil groups led by 
Edom. Who was Edom?  
 
Esau, the brother of the patriarch Jacob, became the ancestor of 
the people called Edom, or Idumea. The Antiquities of the 
Jews by Flavius Josephus, XIII ix 1; XV vii 9 instructs us: John 
Hyrcanus forcibly assimilated the Edomites as a national group 
and they became "Jews" in about 120BC. The Jewish historian 
Josephus, who lived just after the time of Christ, wrote, "They 
[Edom] were hereafter no other than Jews'. The Jewish scholar 
Cecil Roth in his Concise Jewish Encyclopedia (1980) says on 
page 154, "John Hyrcanus forcibly converted [Edom] to Judaism. 
From then on they were part of the Jewish people. In the Talmud 
the name of Edom was applied to Christian Rome, and was then 
used for Christianity in general".  
 
Terrible judgements against Edom are made in most of the 
prophecies of the Old Testament. For instance, Isaiah 34, 63, 
Jeremiah 49, and the entire book of Obadiah.  
 
Isaiah 63:1-6, "Who is this coming from Edom . . . in garments 
stained with crimson? It is I [the Lord] who speak in 
righteousness and am mighty to save."  
 
"Why are your garments red, as if you had trodden the 
winepress?" 
 
"I have trodden the winepress alone: and of the people there was 
none to help Me. In My anger I trod them down, trampled them in 
My wrath. Their blood splattered My garments, and all My clothes 
are stained. For the day of vengeance is in My heart, and the 
year of My redeemed has come. . . I will tread down the people in 
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My anger, and bring their blood upon the ground".  
 
These verses refer to Revelations chapter 19:11-21, when the 
Word of God destroys His enemies: "And I saw heaven opened, 
and behold a white horse: and He that sat upon him was called 
Faithful and True. . . His eyes were as a flame of fire, and on His 
head were many crowns, and He had a Name written that no 
man knew but Himself. And He was clothed with a vesture 
dipped in blood, and His Name is called The Word of God. . . and 
He trod the winepress of God’s fierce anger". 
 
Jehovah of the Old Testament "hated Esau (Edom), against 
whom He has indignation forever"  (Malachi 1:2-4). If Jesus will 
destroy Edom when He returns, then Edom is present today, and 
obviously evil, anti-Christian, and anti-Semitic.  
 
The Edomite, Antipater, became the Procurator of Judea in 
47BC. Ten years later his son Herod actually became "king of the 
Jews," initiating the Edomite dynasty which ruled Palestine under 
Roman authority for over a hundred years. The Edomite 
assimilation opened the way for the virtual takeover along the 
lines predicted by Ezekiel and stimulus for an influx of population 
from the arid country of Edom into the more hospitable 
environment of Judea, an influx obviously encouraged for political 
reasons by the ruling Herodian dynasty. Edomites would have 
been appointed to the most influential positions, in order to 
extend and consolidate Edomite authority over the land and its 
people. Herod became notorious for his massacre of infant boys 
two years old and undger," a supernaturally inspired attempt on 
the life of Christ (Matthew 2:16). Herod's son Herod Antipas, 
continuing the work, and was responsible for the gruesome 
murder of John the Baptist (Matthew 14:6-12).  
 
Christ demonstrated a very real antipathy towards the people 
called Jews, in Bibles published after about 1776, but who would 
be more accurately described as Judeans, or residents of the 
Edomite-dominated territory of Judea. Jesus said to the Jews 
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"You do not believe because you are not of My sheep" (John 
10:24-27). "I was only sent to the lost sheep of the House of 
Israel" (Matthew 15:24). In fact, Christ referred to "those Jews (or 
residents of Judea regardless of religion, race or color) who 
believed on him," as "of their father the devil" for although they 
were children of Abraham, they were not children of Abraham, 
Isaac and Jacob, and heirs of the blessing of Abraham, nor did 
they have the faith of Abraham, and were in all probability 
descendants of Abraham, Isaac and Esau (John 8: 31,44). In 
contrast, Jesus instructed His disciples - who were from Galilee 
of the Gentiles, not Judea (Acts 1:11; 2:7) - to pray to  
 
"Both my father and my mother were survivors of the Warsaw 
ghetto and the Nazi concentration camps. . . One of my father’s 
lifelong friends was a former inmate with him in Auschwitz, a 
seemingly incorruptible left-wing idealist who on principle refused 
German compensation after the war. Eventually he became a 
director of the Israeli Holocaust museum, Yad Vashem. 
Reluctantly and with genuine disappointment, my father finally 
admitted that even this man had been corrupted by the Holocaust 
industry, tailoring his beliefs for power and profit. As the 
rendering of the Holocaust assumed ever more absurd forms, my 
mother liked to quote (with intentional irony) Henry Ford: "History 
is bunk." (ibid. p. 7). 
 
"The Holocaust proved to be the perfect weapon for deflecting 
criticism of Israel" (ibid p. 30).  
 
"Much of the literature on Hitler’s Final Solution is worthless as 
scholarship. Indeed, the field of Holocaust studies is replete with 
nonsense, if not sheer fraud." (p. 55).  
 
"Given the nonsense that is turned out daily by the Holocaust 
industry, the wonder is that there are so few skeptics". (p. 68). 
 
"Annual Days of Remembrance of the Holocaust are a national 
event. All 50 states sponsor commemorations, often in state 
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legislative chambers. . . Seven major Holocaust museums dot 
the American landscape. The centerpiece of this memorialization 
is the United States Holocaust museum in Washington. . . [This] 
museum’s annual budget is $50 million, of which $30 million is 
federally subsidized." (p. 72). (This is in spite of the fact that, as 
he points out on page 32, per capita Jewish income in the US is 
almost double that of non-Jews).  
 
"With a reelection campaign looming, Jimmy Carter initiated the 
[US Holocaust Museum] project to placate Jewish contributors 
and voters, galled by the president’s recognition of the "legitimate 
rights" of Palestinians.’ (p. 73). 
 
Finkelstein exposes the SWINDLE, a word formerly most often 
associated with Jews. 
 
"The Holocaust" is an ideological representation of the Nazi 
holocaust. Like most ideologies, it bears a connection, if tenuous, 
with reality. The Holocaust is not an arbitrary, but rather an 
internally coherent construct. Its central dogmas sustain 
significant political and class interests." (p. 3). And: 
 
"The Holocaust may yet turn out to be the "greatest robbery in 
the history of mankind". . . The Holocaust industry has clearly 
gone berserk." (p. 138-9). 
 
Is this evaluation fair?  
 
Have a look at a typical account by one of the seemingly endless 
number of survivors: Olga Lengyel’s Five Chimneys: a woman 
survivor’s true story of Auschwitz (Granada/Ziff-Davis, 1947, 
1972). 
 
The blurb on the cover of the book quotes the New York Herald-
Tribune: "Passionate, tormenting". Albert Einstein, the promoter 
of the US construction of the bombs used at Hiroshima and 
Nagasaki, is quoted as offering "You have done a real service by 
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letting the ones who are now silent and most forgotten (sic) 
speak."  
 
Lengyel says:  
 
"After June, 1943, the gas chamber was reserved exclusively for 
Jews and Gypsies. . . Three hundred and sixty corpses every 
half-hour, which was all the time it took to reduce human flesh to 
ashes, made 720 per hour, or 17,280 corpses per twenty-four 
hour shift. And the ovens, with murderous efficiency, functioned 
day and night. However, one must also reckon the death pits, 
which could destroy another 8,000 cadavers a day. In round 
numbers, about 24,000 corpses were handled each day. An 
admirable production record, one that speaks well for German 
industry." (Paperback edition, pp. 80-81). [No trace of any 
remains of or in ‘death pits’ has been found.] 
 
This implies almost 100,000 corpses per four working days, or a 
million in 40 days, or six million in 240 days (eight months). 
 
Could this claim be a misprint?  
 
Kitty Hart, in spite of her name, a Jewish survivor born in Poland, 
fully confirms these figures:  
 
"Working around the clock, the four units together could dispose 
of about 18,000 bodies every twenty-four hours, while the open 
pits coped with a further 8,000 in the same period." (p. 118; 
Return to Auschwitz - paperback edition by Granada (1981, 
1983). 
 
According to the cover blurb, "The subject of the award-winning 
Yorkshire television documentary of the same name." "Both 
engaging and harrowing . . . an important addition to the growing 
holocaust literature, very little of which conveys so courageously 
both the daily torment and the will to survive" – Martin Gilbert, 
The Times. 
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Martin Gilbert, indefatigable Jewish campaigner on behalf of the 
‘Holocaust’ and biographer of Winston Churchill, adds to the rich 
flavour and makes his own numerical claims, certainly not without 
chutzpah:  
 
In his book Auschwitz and the Allies (1981) he states:  
 
"The deliberate attempt to destroy systematically all of Europe’s 
Jews was unsuspected in the spring and early summer of 1942: 
the very period during which it was at its most intense, and during 
which hundreds of thousands of Jews were being gassed every 
day at Belzec, Chelmo, Sobibor and Treblinka." (p. 26). 
 
If we assume a minimum figure of 200,000 per day, this amounts 
to say one million over a five-day working week, or 6 million in six 
weeks, and this does not include the truly awe-inspiring claims 
for Auschwitz put forward by Hart and Lengyel with Gilbert’s 
blessing. 
 
A detailed forensic examination of the site of the wartime 
Treblinka camp, using sophisticated electronic ground 
penetrating radar, has found no evidence of mass graves there. 
 
For six days in October 1999, an Australian team headed by 
Richard Krege, a qualified electronics engineer, carried out an 
examination of the soil at the site of the former Treblinka II camp 
in Poland, where, Holocaust historians say, more than half a 
million Jews were put to death in gas chambers and then buried 
in mass graves. 
 
According to the Encyclopedia of the Holocaust (1997), for 
example, "a total of 870,000 people" were killed and buried at 
Treblinka between July 1942 and April 1943. Then, between April 
and July 1943, the hundreds of thousands of corpses were 
allegedly dug up and burned in batches of 2,000 or 2,500 on 
large grids made of railway ties. 
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Krege's team used an $80,000 Ground Penetrating Radar (GPR) 
device, which sends out vertical radar signals that are visible on 
a computer monitor. GPR detects any large-scale disturbances in 
the soil structure to a normal effective depth of four or five 
meters, and sometimes up to ten meters. (GPR devices are 
routinely used around the world by geologists, archeologists, and 
police.) In its Treblinka investigation, Krege's team also carried 
out visual soil inspections, and used an auger to take numerous 
soil core samples. 
 
The team carefully examined the entire Treblinka II site, 
especially the alleged "mass graves" portion, and carried out 
control examinations of the surrounding area. They found no soil 
disturbance consistent with the burial of hundreds of thousands 
of bodies, or even evidence that the ground had ever been 
disturbed. In addition, Krege and his team found no evidence of 
individual graves, bone remains, human ashes, or wood ashes. 
 
"From these scans we could clearly identify the largely 
undisturbed horizontal stratigraphic layering, better known as 
horizons, of the soil under the camp site," says the 30-year old 
Krege, who lives in Canberra. "We know from scans of grave 
sites, and other sites with known soil disturbances, such as 
quarries, when this natural layering is massively disrupted or 
missing altogether." Because normal geological processes are 
very slow acting, disruption of the soil structure would have been 
detectable even after 60 years, Krege noted.  
 
While his initial investigation suggests that there were never any 
mass graves at the Treblinka camp site, Krege believes that 
further work is still called for. 
 
"Historians say that the bodies were exhumed and cremated 
toward the end of the Treblinka camp's use in 1943, but we found 
no indication that any mass graves ever existed," he says. 
"Personally, I don't think there was a mass extermination camp 
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there at all." 
 
Krege prepared a detailed report on his Treblinka investigation. 
He says that he would welcome the formation, possibly under 
United Nations auspices, of an international team of neutral, 
qualified specialists, to carry out similar investigations at the sites 
of all the wartime German camps. 
 
(Sources: "'Vernichtungslager' Treblinka: archaelogisch 
betrachtet," by Ing. Richard Krege, in Vierteljarhreshefte für freie 
Geschichtsforschung, June 2000 [4. Jg., Heft 1], pp. 62-64; "'No 
Jewish mass grave' in Poland," The Canberra Times, January 
24, 2000, p. 6; "Poland's Jews 'not buried at Treblinka'," The 
Examiner [Australia], Jan. 24, 2000. Information provided by 
Richard Krege; M. Weber and A. Allen, "Treblinka," The Journal 
of Historical Review, Summer 1992, pp. 133-158; Y. Arad, 
"Treblinka," in I. Gutman, ed., Encyclopedia of the Holocaust 
[New York: 1997], pp. 1481-1488.)  
 
 

 

Who was the First Jew? 

John Standring 

We know that Saul was the first king of Israel and that John was 
the first man called Baptist, but who was the first Jew? Neither 
Adam, Seth or Noah are called Jew. Nor were Abraham, Isaac or 
Jacob. Moses was not called a Jew and neither were Saul, David 
or Solomon called Jew. In fact you will not find the word Jew in 
the first eleven books of the Bible. The first time Jews are 
mentioned in the Bible, is in II Kings 16:6 (and then only in 
translations revised in the eighteenth century) where we find 
Israel was at war with the Jews and drave the Jews from Elath. 
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Isn't it interesting that we can read over five hundred pages of the 
Bible before we find a Jew anywhere, yet those who call 
themselves Jew today claim the first five books of the bible and 
call it their Torah. Do you not find it rather strange that those who 
claim to have written the first five books of the Bible and call 
themselves Jew, can't find the word Jew written anywhere in the 
book they call their own bible, and claim to have written? Jesus 
Christ tells John in Revelation 2:9 "I know the blasphemy of them 
which say they are Jews and are not, but are the SYNAGOGUE 
OF SATAN". We know that God changed the name of Abram to 
Abraham in Genesis 17:5, and that He changed the name of 
Jacob to Israel in Genesis 32:28, but nowhere in the Bible do we 
find where God changed the name of Israel to Jew! There is 
therefore no authority by which those who say they are Jews can 
claim to be Israel!  
 
By the time of Jesus the word Edom or Edomite had been 
translated by Greek and Latin into Ioudaios and Iudaeus meaning 
a Judean or person living in Judea. The original King James 
version of the Bible, 1611, translated Idumaean-Judean into 
Iewes. It wasn't until the revised editions of the King James Bible, 
that the word Jew appeared. The word Jew does not mean Israel 
or Israelite! We must conclude therefore that the first "Jews" were 
Canaanite-Edomite-Hittite. It is certain, according to the Bible, 
that Jews are not Israel. jesusjew.htm 
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