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Inleiding
De titel van het boek dat ds. Edward van der Kaaij uit Nijkerk heeft
geschreven over Jezus als mythe, luidt als volgt:
“De Ongemakkelijke Waarheid van het Christendom”.
Wij stellen bij deze vast dat er nog meer ongemakkelijke waarheden zijn,
o.a. die van het Jodendom. Binnen de staat Israel zijn er een aantal
professoren die opzienbarende boeken hebben geschreven met
betrekking tot de herkomst van de huidige Joden.
Algemeen wordt ervan uit gegaan dat alle Joden zouden afstammen van
de stamvader Juda, dus Semieten zouden zijn. Daarvanuit geredeneerd
zouden de Joden op grond van Bijbelse profetieën recht hebben op het
land Kanaän, het huidige Palestina in het Midden-Oosten. Veel
christenen zien dan ook de oprichting van de moderne zionistische staat
die zich tooit met de naam Israel als de gedeeltelijke vervulling van de
herstelprofetieën.
De professoren
-dus
wetenschappers- die na hun
onderzoekingen tot een
geheel andere vaststelling
kwamen wat betreft de
afstamming van de meeste
Joden, zorgden voor een
ware ’aardbeving’ binnen
en buiten het Jodendom.
Wij
mogen
deze
professoren en ook degene
die het hieronder afgebeelde
plan voor een vreedzame
oplossing
van
het
Israelische/Palestijnse
conflict aanbevelen voor de Nobelprijs van de vrede.
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De Cabal
Het is de Cabal -dat is de groep zionistische illuminati- die sinds
heugelijke tijden de mensheid een rad voor de ogen draait. Zij hebben
ooit één van hun mensen n.l Calpernius Piso het Nieuwe Testament van
de Bijbel laten samenstellen. De mythe van Horus –dat is de
wedergeboren zon- is in het NT tot een soort historisch verslag gemaakt
van het leven van ene Jezus. Zij hebben Paulus en anderen gebruikt om
een aantal wereldgebeurtenissen te laten voorzeggen, die zij vervolgens
zelf af en toe in vervulling laten gaan, alsof dat volgens het Godsplan alzo
zou verlopen. Zij hebben de Davidster gebruikt als symbool van de
zionistische staat, alsof die staat de vervulling zou zijn van de
4
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Zionisten en Katholieken dé Nazi's
Onderstaand artikel van dhr. De Kreek staat op Internet te lezen. U mag
er het uwe van denken en u bent niet verplicht het overal mee eens te zijn.
by J.L. de Kreek — last modified 01-03-2015 17:05
Opgeslagen onder:
• Nazisme
De Nazi's bestaan uit Zionisten en Katholieken, aangelengd met niet
Joodse en niet Christelijke racisten en fascisten. De Davidster die Joden
voeren als symbool van hun identiteit verwijst naar Saturnus aanbidders
en de Synagoge van Satan zoals bedoeld in de Thora. Katholieken zelfde
laken en pak. Een groep Satanisten die het Heilige Woord van Jehova
gekaapt hebben om de bevolking te kerstenen. Katholieken als arabist
Hans Jansen op Geen Stijl zijn beroeps Nazi's die het hardst liegen in het
belang van de kruistochten van de Naties van het Kruis.
De oorlogen van het vrije westen in Moslimlanden zijn de
voortbouwende strijd van de 'hard core' Moffen tegen de minderheden op
aarde. Veilig vanuit de luie stoel commanderen zij de legers van de
machten met hun geld. Het zijn de families die ook Hitler gefinancierd
hebben en Auschwitz hebben laten bouwen, die schuldig zijn aan het
moderne terrorisme sinds de oprichting van vereniging Erez Israël te
Basel 1897. Geïnspireerd op het Diaspora revisionisme van de
Katholieken maakte de Zionisten toen reeds een eind aan de
mensenrechten voor de Joden in Europa.
Vijfduizend pagina's dagboeken van de held van Wilders leren waar het
hart ligt van de Beul van Venlo. Bij de kerstboom en de man die de
uitvinder is van de Endlösung der Judenfrage en het fundament gelegd

heeft voor het bombardement op Rotterdam. De SS en Hitler waren
Tempeliers. In het echt. Dat wil zeggen dat zij in de veronderstelling
verkeerde, in dienst van de heilige doelen van het Vaticaan, op kruistocht
te zijn tegen de Joden en opzoek naar de Heilige Graal. De waarheid over
de Zionisten en Katholieken en hun collaboratie met de antisemieten is
dat zij hun zieke streken niet verleerd zijn.
Israël is Mofrica in meest zuivere betekenis. Bedoeld om de Joden te
laten creperen of te bekeren tot het verondersteld ware geloof wat het
gedachtegoed is van kerstende dictators die ook in de stamboom de
financiers van Hitler en eigenaren van Auschwitz huisvesten. Israël is
opgericht door terroristen die het oogmerk bezitten alle minderheden op
aarde te separeren van het edele blanke 'Joodse' ras wat als soeverein
vorst heerst over aarde. Joods is dat ras niet.
Het bloed van de Nazi's stroomt door de aderen van de Israëlisch. Hun
voorouders hebben de Joden van Europa vermoord zodat de Amerikaanse
Joodse Prinsesjes nu lekker kunnen paraderen langs het strand van Tel
Aviv met hun kralen van de Bijenkorf. Al die zogenaamd Joodse lui die
de steun betuigen voor Israël zijn gevaarlijke Nazi's die in groepsverband
werken aan de 'take over' van het wereldbestuur door fascisten en
racisten. Typische aan Nazisme is de Katholieke inspiratie en het
Zionisme.
U bent hier: Home / Joden zijn probleem
Joden zijn probleem
by J.L. de Kreek — last modified 21-01-2015 10:40
Opgeslagen onder:
• Joden
Joden zijn vooral een probleem voor zichzelf. Gevangen in een valse
identiteit. Behept met het gedachtegoed van hun vergassers. Joden klagen
steen en been over het leefklimaat in Europa. Ze verlaten als kanaries de
kolenmijn op weg naar het wereld-getto wat hun oud getto-managers
kunstig hebben laten aanleggen in het Midden Oosten. Dat de grote
sponsors van Israël ook de financiers van Hitler en eigenaren van
Auschwitz waren wordt te weinig onderwezen bij en tijdens
Holocaustles.
In Europa was helemaal geen Jodenprobleem tot de Zionisten
opwachting maakte en hun idee van Joods nationalisme in de hoofden en
harten brachten van antisemieten. Herzl. Jabotinsky. De mannen die te
Israël als oprichters geëerd worden met standbeelden en straatnamen en
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herstelprofetie van de 12 stammen in de verstrooiing. Dit omvat één van
de allergrootste misleidingen ooit. Het grootste deel van het huidige
Jodendom bestaat uit Khazaren, die van een Turks-Mongoolse afkomst
zijn en niet afstammen van Juda of Sem. Zij – de cabal- hebben de
zogenaamde ‘Opnameleer’ bedacht, en ook een wederkomst van Jezus.
Dit terwijl men wist dat Jezus een mythe is en nooit echt bestaan heeft.
Hoe zou iemand kunnen terugkomen die er tevoren nooit geweest is? De
Cabal wordt momenteel wereldwijd aan het licht gesteld, zie Irma
Schiffers.
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2014/12/25/vt-in-syrieonthullend-over-isis-en-de-cabal/
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pleinen, zijn de grote door Geert Wilders bewonderde kwartiermakers
van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust om de aanstaande
Koninklijke familie van Groot Israël daar royaal te kunnen
verwelkomen.
De meerderheid der Joden op aarde is geen directe of indirecte
nakomeling van Abraham of meer precies Isaak en later Juda. De
meerderheid der Joden zijn nakomelingen van Askhenaz met een
stamboom van bekeerde Euro-Aziaten die terug gaat tot rond de
zeshonderdveertig jaar na Christus. Dat is pas 1374 jaar geleden terwijl
het Jodendom in de bloedlijn van Abraham meer dan vijfduizend
zevenhonderd jaar oud is dus meer dan drie en half duizend jaar voor
christus ontstaan.
De échte Joden weten dat wel. Het is een minderheid die eenzaam de
waarheid verkondigt, bekend met het feit dat niemand naar hen luistert.
Nooit gedaan ook. De Zionisten zijn het minst geïnteresseerd in Joden of
het Jodendom. Zionisten zijn vooral geïnteresseerd in zichzelf. Het
groepsnarcisme der Zionisten kent geen grenzen. Al die Amerikaans
Joodse Prinsessen die denken dat zij een 'Egyptian Goddess' zijn,
besmetten zichzelf met de ideologie en symbolen van Satan.
Jodendom is voor hen een vorm waarin zij hun terrorisme en Nazisme
verpakken. De Bijbel kwalificeert deze mensen als leden van de
Synagoge van Satan. Mensen die zeggen Joden te zijn en dat niet zijn.
Mensen die misleiden, juist om Satan zijn plan voor de mensheid te laten
volbrengen. Al die achterlijke dwazen die de Talmud of erger de Kabbala
volgen. Iedereen vergist zich heel erg in het Zionisme. Zionisme en
Nazisme zijn letterlijk twee handen op dezelfde buik en dienen dus
dezelfde heer. Dat zijn de Joodse Rothschild bankiers die het meest
geprofiteerd hebben van hun Holocaust. (tot zo ver dhr De Kreek).
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https://whitewraithe.wordpress.com/category/religion/
Christians are mistakenly praising Yahweh as the Jew destroys their
society and culture

http://eelhaik.aravindachakravartilab.org/
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20130506065816AA1pk
fj
Op bovenstaande website is te lezen dat dr. Eran Elhaik bewijst dat de
Europese joden afstammen van de Khazaren.
http://www.shiachat.com/forum/index.php?/topic/235012881-dr-er
an-elhaik-confirms-the-khazar-hypothesis/
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Kijk ook eens op de volgende websites van joodse wetenschappers:
http://tuvalu.santafe.edu/~johnson/articles.yiddish.html
http://www.revisionisthistory.org/khazars.html
Lees vooral eens ‘The Khazarian Connection’ by Harrll Rhome:
http://usa-the-republic.com/religion/Khazarian_Connection.pdf
Lees ook eens van prof. dr. Shlomo Sand op de volgende website wat hij
te zeggen heeft over het land Israel en de afstamming der joden:
http://www.guardian.co.uk/books/2013/apr/18/invention-land-israelshlomo-sand
http://palestinechronicle.com/its-not-your-homeland-an-intervie
w-with-shlomo-sand/
‘It’s Not Your Homeland’: An Interview with Shlomo Sand
Mar 19 2013 / 8:34 pm
Shlomo Sand. (Photo: Olivia Grabowski-West) By Lewis Turne
Wij verwijzen naar onze brochures 484, 706, 721 en 763.
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Saturday night's rally at Rabin Square is the highest profile demonstration
yet in the run-up to the election. It is organized by a non-profit
organization seeking to change Israel's priorities and refocus on health,
education, housing and the country's cost of living. Though not officially
endorsed by any political party, it drew mostly supporters of leftist and
centrist parties.
The rally's keynote speaker is former Mossad chief Meir Dagan who
recently slammed Netanyahu's conduct and called him "the person who
has caused the greatest strategic damage to Israel."

TEL AVIV, Israel (AP) 07-03-2015— Tens of thousands of Israelis are
gathering at a Tel Aviv square under the banner "Israel wants change"
and calling for Prime Minister Benjamin Netanyahu to be replaced in
March 17 national elections.
11

Dr. Jan Hoek over Israel
„Israël veilig onder Gods hoede” De actuele veiligheidssituatie van Israël
is beklemmend. Lichtpunten zijn er nauwelijks. Is er vanuit het christelijk
geloof iets te zeggen over deze situatie? Prof. dr. J. Hoek, hoogleraar
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gereformeerde spiritualiteit aan de Protestantse
Universiteit, doet een voorzichtige poging.

Theologische

„Er bestaat geen eenduidige christelijke visie op het fenomeen Israël. In
mijn bijdrage aan de onlangs verschenen bundel ”Profetisch licht.
Toekomst voor Israël en de kerk” onderscheid ik vijf leesbrillen die
christenen dragen wanneer ze zich Bijbels oriënteren op de positie van
Israël: de leesbril van de tweewegenleer, van het dispensationalisme, van
de vervangingstheologie, van het radicaal christocentrisme en van het
vaste verbond. Het gesprek tussen vertegenwoordigers van deze
stromingen is niet zelden heftig; soms wordt er alleen uit de verte naar
elkaar geroepen.
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hangt uiteindelijk niet af van een paraat leger, tanks, straaljagers en
kernbewapening. Of ook van de steun van de machtige bondgenoot
Amerika. Dit volk is ten diepste veilig omdat vele beloften in het Oude
Testament nog steeds gelden. Dat sluit echter niet uit dat het een weg van
hevige verdrukking heeft moeten gaan en wellicht nog moet gaan.
Ondertussen vraag ik mij in gemoede wel af of het niet de hoogste tijd is
om allerlei theologische strijdbijlen rondom Israël te begraven en te
zoeken naar een gemeenschappelijke christelijke positiebepaling. Deze
zal nuchter en kritisch moeten zijn. Maar laat dan de kritiek geworteld
zijn in liefde en diepgaande verbondenheid met het volk waaraan God zo
bijzonder Zijn Naam heeft verbonden. Israël blijft een helder teken der
tijden, een luid signaal van de eindtijd.

De theologische kijk op Israël beïnvloedt veelal ook de waardering van
de Israëlische politiek. Voor sommigen lijkt de politiek van de Israëlische
regering boven alle kritiek verheven te zijn. Anderen zijn juist uiterst
kritisch. Het lijkt mij verstandig om het politieke handelen van de
regering van de seculiere staat Israël volgens dezelfde maatstaven te
beoordelen als de maatstaven die we zouden hanteren bij de beoordeling
van welk ander volk ter wereld ook. We doen onrecht aan de staat en
regering van Israël wanneer we aan haar hogere eisen stellen dan aan
andere staten. We zijn eveneens verkeerd bezig wanneer we vanuit
geloofsovertuiging in het geval van Israël recht willen praten wat krom
is. Onrecht is onrecht, of het nu door staat A of staat B, door regering X
of regering Y wordt bedreven.

Gebed
Het lijkt mij overmoedig de huidige gebeurtenissen te willen duiden
vanuit allerlei profetische woorden uit het Oude Testament of zelfs te
willen voorspellen hoe de ontwikkelingen zich op korte termijn zullen
voltrekken. Maar dat Gods bemoeienis met dit volk tot bijzondere
gebeurtenissen zal leiden, staat voor mij vast. Daarom dient de
christelijke gemeente met grote betrokkenheid en waakzaamheid de
ontwikkelingen in deze wellicht hete zomer te blijven volgen – in het
perspectief van de grote zomer die zeker komt, tot vrede voor Israël en
heil van de volkeren.

Vast verbond
Naar mijn overtuiging is Gods verbond met Israël niet geannuleerd, ook
al is er door de verwerping van Jezus de Messias een diepgaande crisis
opgetreden in de verhouding tussen God en Zijn volk. Het zicht op Gods
verbond en Zijn onvoorwaardelijke verkiezing geeft hoop op geestelijk
herstel voor Israël in het laatste der dagen. Gods Geest is op een
ondoorgrondelijke wijze met het Joodse volk onderweg. Er is een
Bijbelse basis om uit te zien naar een toekomstige bekering van Israël en
een daarmee samenhangende geestelijke opwekking onder de volkeren.

Een gemeenschappelijke christelijke grondhouding ten opzichte van
Israël zal met name tot uiting komen in intens en vurig gebed. Er is alle
aanleiding om met bijzondere intensiteit voor het Joodse volk te bidden.
Om veiligheid, om wijsheid voor de leiders, om doorbreking van
patstellingen die aan alle kanten onschuldige burgers hevig doen lijden
en al tot veel verbittering en radicalisering heeft geleid. Er is dringend
behoefte aan een gebaar van verzoening tussen Joden en Palestijnen, een
verrassende initiatief dat de vicieuze cirkel van geweld en wraak
doorbreekt. De Geest van God kan wonderlijk ingrijpen in vastgelopen
situaties. Een man of vrouw kan schijnbaar uit het niets naar voren komen
met een heilzaam initiatief.

Dit betekent voor mij concreet dat ik geloof dat Israël Gods bijzondere
bescherming geniet. Veilig onder Gods hoede. De veiligheid van Israël
13
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Ons gebed „Uw Koninkrijk kome” heeft mede betrekking op de situatie
in het Midden Oosten en in het bijzonder in Jeruzalem. Laten we in de
erediensten het concrete en herhaaldelijke gebed voor deze
spanningsvolle situatie geen zondag achterwege laten.”
(Tot zover het RD artikel van prof. dr. J. Hoek)
Brief met vragen aan prof. dr. J. Hoek:
17-06-2013
Geachte professor,
Je wilt vanuit het christelijke geloof iets zeggen over de actuele
veiligheidssituatie van de zionistenstaat Israel, die beklemmend is.
Lichtpunten zijn er nauwelijks volgens jou. Daar ben ik het roerend mee
eens, maar heb je je weleens afgevraagd hoe het komt dat er geen of
nauwelijks lichtpunten zijn in en rondom het land waar ooit de
manifestaties van Israels God op zeer duidelijke wijze plaatshadden?
Het is een vaststaande waarheid zoals je stelt in het artikel in het RD dd
08-06-2013 dat Israel veilig is onder Gods hoede. Roerend mee eens dat
we verkeerd bezig zijn wanneer wij vanuit geloofsovertuiging in het
geval van Israel recht willen praten wat krom is.
Mee eens dat Gods verbond met Israel niet geannuleerd is.
Mee eens dat er een Bijbelse basis is om uit te zien naar een toekomstige
bekering van Israel.
Mee eens dat Israel Gods bijzondere bescherming geniet.
Mee eens dat wij theologische strijdbijlen rondom Israel dienen te
begraven en moeten zoeken naar een gemeenschappelijke christelijke
positie-bepaling.
Mee eens dat deze nuchter en kritisch moet zijn.
Mee eens dat kritiek geworteld dient te zijn in liefde en diepgaande
verbondenheid met het volk waaraan God zo bijzonder Zijn Naam heeft
verbonden.
Beste Jan, er zijn echter verschillende joodse wetenschappers die het niet
met jou eens zijn. Zij hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de
identiteit van de huidige joden. Ik noem enkele namen, als prof. dr. Paul
Wexler, prof. dr. Shlomo Sand, dr. Arthur Koestler, dr. Eran Elhaik, en
anderen meer. Zij hebben allen vastgesteld dat ongeveer 80 - 90% of
meer van de huidige joden géén semieten zijn, maar
Khazaren/Ashkenazen, die niet afstammen van Abraham, maar een
Turks-Mongoolse afkomst bezitten. Zij hebben geen enkele binding met
15
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het land Kanaän/Palestina, maar zijn afkomstig van de landen rondom de
Zwarte Zee. Modern DNA-onderzoek bevestigt dat het merendeel der
joden geen nakomelingen zijn van Abraham, zoals je kunt lezen op de
volgende website:
http://www.texemarrs.com/042013/jews_not_descendants_of_abraham.
htm
Voor de meeste christenen staat het vast dat het huidige Palestina het land
is dat God beloofd heeft aan de nakomelingen van Abraham, Izaak en
Jakob, dus aan het volk Israel. De meeste christenen menen dat de huidige
joden de nog enige nazaten zouden zijn van het oude twaalfstammig
Israel dat zich in de verstrooiing bevind. Aan de hand van DNAonderzoek bewijzen momenteel Israëlische wetenschappers dat de
huidige joden géén raciale Judahieten zijn, dus geen echte ‘joden’ zijn.
Een ware jood dient immers een afstammeling te zijn van Juda. De
meeste mensen in de huidige staat Israel zijn echter -volgens recent
DNA-onderzoek- géén afstammelingen van Juda, Jakob, Izaak en of
Abraham. De meeste huidige joden zijn dus geen échte raciale joden,
maar blijken een Turks-Mongoolse herkomst te bezitten, en worden
Khazaren, dan wel Askenazen genoemd. De nieuwste wetenschappelijke
DNA-ontdekking is gedaan door de joodse dr. Eran Elhiak en zijn
collega’s van het befaamde McKusick-Nathans Institute en de John
Hopkins University. Door de Oxford Universiteitsuitgeverij wordt in
opdracht van de moleculaire biologie een verslag uitgegeven, dat de
Khazaren-hypothese wetenschappelijk juist is! Deze hypothese houdt in
dat het genoom van het huidige jodendom een beeld vormt waaruit blijkt
dat de huidige joden hoofdzakelijk van de Khazaren afstammen. Ergo, de
huidige joden zijn overwegend Khazaren en géén Israëlieten!
De Khazaren zijn onder koning Bulan in de 8e eeuw massaal overgegaan
tot het jodendom. Sinds 1948 hebben zij de staat Israel opgericht, hoewel
zij in werkelijkheid géén Israëlieten zijn wat afkomst betreft. Zij hadden
beter hun staat een ándere naam kunnen geven om aan de verwarring een
einde te maken. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hadden totaal andere
doelstellingen, nl. om de wereld te misleiden, door zich voor te doen als
Juda-Joden-Israel, terwijl zij dat liegen, zie Openb.2:9. Zij noemen zich
wel joden, maar zijn geen raciale nakomelingen van Juda-IsraelAbraham en Sem. Zie Openbaringen 2:9 en 3:9. Volgens dr. Elhaik geeft
16
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het onder hen geen bloed- en familieverbinding, zoals hij weergeeft in
het dagblad Haaretz, zie:
The Jewish people's ultimate treasure hunt
In his search for Jewish ancestry, Eran Elhaik says he has discovered that
some Ashkenazis originated in the Khazar empire, not the kingdom of
Judah.
By Ofer Aderet | 09:12 28.12.12 | 74

http://eelhaik.aravindachakravartilab.org/
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20130506065816AA1pk
fj
Op bovenstaande website is te lezen dat dr. Eran Elhaik bewijst dat de
Europese joden afstammen van de Khazaren.
http://www.shiachat.com/forum/index.php?/topic/235012881
dr eran elhaik confirms the khazar hypothesis/
Op Xandernieuws wordt het tegengesproken dat de huidige joden geen
Semieten zouden zijn, zie bericht 26-11-2012.
xandernieuws.punt.nl
Het spreekt voor zich dat de ontdekkingen van de Israëlische
wetenschappers hen niet in dank worden afgenomen. Er was zelfs sprake
van een figuurlijke aardbeving toen Shlomo Sand zijn boek verscheen.
De echte waarheid is onthullend, en wie daar bang voor is, of ze ontkent,
heeft iets te verbergen.
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christenen alom wordt genegeerd en doodgezwegen. Wanneer de huidige
premier van de zionistenstaat Israel Benjamin Netanyahu -en ook
anderen- zeggen dat God hen het land Palestina gaf vanwege hun
voorouders, hierbij verwijzend naar Abraham, Izaak en Jakob, is dat een
onjuiste voorlichting, om het zo zacht mogelijk uit te drukken. Wanneer
joden en christenen zeggen dat de zogenaamde ‘terugkeer van joden naar
Palestina’ de vervulling is van de herstelprofetie, berust dat
klaarblijkelijk op misleiding en een onjuiste invulling ervan. Dat de
huidige Khazaar-joden de zionistische staat Israel vormen en het land
Palestina ingenomen hebben, heeft heel duidelijk niets vandoen met de
Bijbelse herstel-beloften. De voorvaders der Khazaren hebben -voor
zover historici hebben nagegaan- in het verleden nooit één voet gezet in
het Bijbelse land Kanaän. Wij mogen de joodse wetenschappers wel heel
dankbaar zijn voor hun onbevangen onderzoek, ook al is het dat de
meeste christenen niet naar hun woorden en bevindingen zullen luisteren.
De door christenen eenmaal aangenomen stellingen over de joden, als
zouden deze het door God uitverkoren volk zijn, zullen zij niet willen
opgeven. Vroeg of laat zullen zij echter diep teleurgesteld worden in hun
‘geloof’ volgens de joodse schrijver J.G. Burg, die het volgende schrijft:
"Christenen die naar hun geloof menen de staat Israel te moeten steunen,
worden bedrogen".

De verschillende joodse groepen in deze wereld blijken geen
gemeenschappelijk genoom te bezitten, en hun genoom is overwegend
Khazaars. . De Khazaren vertrokken in en na 1948 als ‘joden’ naar wat
zij noemden hun ‘staat Israel’, naar het Midden-Oosten, alsof zij van het
Bijbelse volk Israel zouden afstammen, wat onjuist blijkt te zijn, volgens
enkele oprechte wetenschappers onder hen. Vanzelf dat deze informatie
niet in dank wordt afgenomen door de zionistische leiders, maar ook door

Beste professor Hoek, je kunt toch moeilijk vol blijven houden dat God
het profetische land Kanaän in Zijn herstelprofetieën aan Khazaren heeft
beloofd! Je ziet toch met open ogen dat de spraakverwarring in en rond
de zionistenstaat die zich met de naam Israel tooit, als vlag die de lading
moet dekken, zeer groot is, en de duisternis die erdoor ontstaan is,
nauwelijks voor enig lichtpuntje zorgt. De verwarring is zó groot ook
onder ons orthodox gereformeerde volksdeel dat theologen Abraham een
jood durven noemen, en ook dat het volk dat in Egyptische slavernij
vertoefde joden waren. De naam jood is pas ontstaan in en na de
Babylonische ballingschap en is nooit toegepast op leden van de twaalf
stammen die in de verstrooiing zich bevinden, waarover Jakobus 1:1
spreekt, en Handelingen 26:7.
Slechts een klein deel van het Huis Juda dat terugkeerde uit Babel kreeg
de (scheld) naam ‘Jood’. Of zij en de nog vele christenen die voor de
zioniststaat Israel het nu leuk vinden of niet, door joodse wetenschappers
wordt aangetoond dat je verkeerd bezig bent om vanuit je
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geloofsovertuiging recht te willen praten wat krom is, namelijk om joden
die via DNA-onderzoek als Khazaren zijn geïdentificeerd, gelijk te
stellen met Bijbelse nakomelingen van Juda, voor wie de herstelbeloften
gelden. Je dient de wáre Israëlieten -de twaalf stammen in de
verstrooiing- elders te zoeken, althans niet onder de Khazaren! Je dient
de herstelprofetie niet weg te geven aan vreemde lieden die geen
semieten zijn. Het moge je duidelijk zijn dat God Zijn Naam niet heeft
verbonden aan een vreemd volk dat van Turks-Mongoolse afkomst is. Zij
hebben Bijbels gezien geen enkel recht op een stukje grond in de Levant.
Deze kritische waarheid is nuchter en hard, zoals je dat zelf aangeeft en
voorstaat, en deze moet geworteld zijn in de liefde tot de échte waarheid.
Je kunt vervolgens wel doen alsof je neus bloedt en daarna mee blijven
huilen met alle wolven in schaapskleren, door de mensen stroop aan hun
mond te smeren, maar dan ben je toch wel heel verkeerd bezig! Waarom
zou je de uitkomsten van joodse wetenschappers -die een onafhankelijk
en onbevooroordeeld eerlijk onderzoek deden- niet willen aannemen en
je christelijke visie daaraan aanpassen. Eerlijkheid siert de mens. Of
spelen er te grote financiële belangen? Geloof je niet dat God uiteindelijk
recht zal doen aan de werkelijke waarheid? Geloof je niet dat Hij Zijn
volk der twaalf stammen die nog in de verstrooiing zijn Zelf zal
verzamelen, volgens o.a. de profeet Zacharia in het Noorderland, waar
Zijn Geest tot rust komt, Zacharia 6:8 ? \
Er zijn zeer veel aanwijzingen dat de twaalf stammen Israels zich
momenteel in hoofdzaak bevinden in de landen rondom de Noordzee. Je
zou het boekje en of de video eens moeten lezen, dan wel zien, van
Helene van Woelderen ‘De Wondere Parallel’.
Kijk ook eens op de volgende websites van joodse wetenschappers:
http://tuvalu.santafe.edu/~johnson/articles.yiddish.html
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http://palestinechronicle.com/its not your homeland an interview with
shlomo sand/
‘It’s Not Your Homeland’: An Interview with Shlomo Sand
Mar 19 2013 / 8:34 pm
Shlomo Sand. (Photo: Olivia Grabowski West) By Lewis Turner
Shlomo Sand shot to prominence and controversy with his 2008 book The
Invention of the Jewish People. His follow up, The Invention of the Land
of Israel, examines a nationalist mythology of land which forms a crucial
part of the Zionist story of, and justification for, the Jewish State. In this
interview Shlomo talks to Lewis Turner about his journey re discovering
his country’s history, his hopes for Israel’s future and the role of
historians in social change.
What has the reaction been like to the second book within Israel?
First of all it was a bestseller for ten weeks. Secondly, a few weeks after
it was a bestseller one of my colleagues, a historian from Haifa
University, attacked me very strongly, but it wasn’t serious so I decided
not to respond. I was covered nicely by Ha’aretz, in a long interview. But
it’s not so easy for a lot of people to read these books, I know that. I
respect them, but I don’t respect the fact that people don’t want to accept
what I think is true about the past and true about the present. I started
this voyage five years ago, when I decided that I have to deal with Zionist
and Israeli history because it was too easy for me to be occupied only
with European history. But when I started to touch Jewish history, some
people became crazy. Historians today in Israel, I can compare them to
British historians a hundred years ago.

Lees vooral eens ‘The Khazarian Connection’ by Harrll Rhome:
http://usa the republic.com/religion/Khazarian_Connection.pdf
Lees ook eens van prof. dr. Shlomo Sand op de volgende website wat hij
te zeggen heeft over het land Israel en de afstamming der joden:
http://www.guardian.co.uk/books/2013/apr/18/invention land israel
shlomo sand

You have to know I wrote [Land of Israel] because I was criticized by a
lot of Zionist historians, and to give you one example, because I started
the book with it, is your Simon Schama. In the Financial Times he
accused me of wanting to cut the relationship between Jews and the Land
of Israel. This wasn’t my purpose in the first book. I tried to read over
again Jewish history to see if what I learned in school was right, and I
discovered an unbelievable thing, as an Israeli citizen, as a historian – I
can tell you that 10 years ago I believed that Judean society was exiled
by the Romans. Discovering that it’s a myth, it was shocking for me.
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En dan de joods-Nederlandse Jits van Straaten, zie:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1086806/2010/02/
01/DNA wijzigt joodse geschiedenis.dhtml
DNA wijzigt joodse geschiedenis (Dagblad Trouw)
Eildert Mulder 01/02/10, 00:00
Het leek duidelijk. De Romeinen verdreven de joden uit Palestina,
waarna de diaspora begon. Maar volgens historisch onderzoek stammen
hedendaagse joden vooral af van bekeerlingen. Die conclusie trekt op zijn
manier ook microbioloog Jits van Straten. .
Ethiopische Joden in gebedstenu. Veel Ethiopische christenen beweren
van Joodse komaf te zijn. Volgens Jits van Straten is 'Jood' als etnische
aanduiding een mythe.
Waarom verdiept een microbioloog zich in de oorsprong van de joden?
Jits van Straten kreeg belangstelling voor het onderwerp toen hij in de
jaren zestig in Israël woonde. Later verhuisde hij naar de VS, hij woont
allang weer in Nederland, maar de interesse bleef..
In Israël kwam hij een groep Indiërs tegen. Toeristen, dacht hij.
Opmerkelijk, want in die tijd waren de betrekkingen tussen India en Israël
slecht. Het waren dan ook geen Indiërs maar Joden uit India, die zich in
Israël hadden gevestigd. Maar hoe konden ze er zo Indiaas uitzien? Van
Straten ging toen nog uit van het gebruikelijke historische scenario,
waarin de Joodse bevolking van Palestina na een opstand tegen de
Romeinen in het jaar 70, gedwongen in ballingschap ging. Bijna
tweeduizend jaar leefden ze in de diaspora, daarna keerden ze naar
Palestina terug, waar ze in 1948 de staat Israël stichtten..
Hij dacht ook dat de Joden zich maar weinig hadden gemengd met hun
omgeving. Hoe konden die Indiase joden er dan zo Indiaas uitzien en zo
weinig Midden Oosters? Waarom zijn er zo veel blonde Asjkenazische,
Oost Europese joden? En waarom ogen Marokkaanse joden zo
Marokkaans en Chinese joden zo Chinees? Hoe kunnen mensen, wier
voorouders tweeduizend jaar geleden één volk vormden, zo verschillen?.
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controverse opgelost’. Daarin maakt hij gebruik van historisch
demografisch, genetisch, archeologisch en linguïstisch onderzoek..
De vraag naar de herkomst van de joden kan heftige reacties oproepen,
omdat hij de nationale mythe van de staat Israël raakt: die van
verdrijving, diaspora en terugkeer. De discussie is al ruim een eeuw oud
en laait geregeld op. Ze draait om de vraag: stammen de grote joodse
gemeenschappen in de wereld af van het oude volk Israël of van
bekeerlingen? .
Shlomo Sand, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv,
kiest voor het laatste. Hij geeft als voorbeeld een beroemde bekeerlinge,
de kahina, de ’priesteres’. Volgens de overlevering hield zij de
moslimlegers bij hun verovering van Noord Afrika in de zevende eeuw
lange tijd tegen, in wat nu Algerije is. Ze zou hebben behoord tot een
Berberstam, die collectief was overgegaan tot het jodendom. Deze joodse
’priesteres’ is in Algerije nog steeds een nationale heldin, ondanks haar
verzet tegen de islam, of – bij Algerije weet je het maar nooit – juist
vanwege dat verzet. Sand schreef in 2008 in het Hebreeuws het boek
’Wanneer en hoe is het joodse volk uitgevonden?’ In 2009 volgde de
Engelse vertaling: ’The Invention of the Jewish People’..
In de jaren zeventig van de vorige eeuw baarde de auteur Arthur Koestler
opzien met zijn boek ’The thirteenth tribe’ (’De dertiende stam’).
Volgens hem stammen de Asjkenazische joden af van de Chazaren, een
Turks volk dat duizend jaar geleden een rijk beheerste in de Oekraïne en
de Kaukasus. De Chazaren gingen over tot het jodendom, althans de elite.
.
Felle kritiek was Koestlers deel. Als hij gelijk had dan zouden alle Oost
Europese joden, onder wie bijna de hele Israëlische elite van dat moment,
niet afstammen van het bijbelse volk Israël maar van Middeleeuwse
Turken. Shlomo Sand gaat zelfs verder. Als er één volk verwant is aan
de oude Israëlieten dan zijn dat volgens hem de Palestijnen. .

Uiteindelijk schreef Van Straten een boek over het onderwerp, althans
een onderdeel daarvan: ’De herkomst van de Asjkenazische joden: de

Jits van Straten wijst op de intrigerende genetische verwantschap tussen
Jemenitische joden en Palestijnen. Genetisch onderzoek legt verder
wezenlijk verschillen bloot tussen Marokkaanse, Tunesische en
Jemenitische joden..
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Bij veel genetisch onderzoek van joodse populaties ontbreekt overigens,
zo merkte Van Straten, een controlegroep van niet joden uit dezelfde
omgeving. Daarmee zou je kunnen aantonen dat een joodse gemeenschap
in een bepaalde regio genetisch niet of weinig afwijkt van de niet joodse
buren. Die waarneming blijft zonder de juiste controlegroepen al bij
voorbaat buiten beeld. .
Het onuitgesproken uitgangspunt was lange tijd dat de onderzochte groep
joden af moest stammen van een joodse oerbevolking. In die
onderzoeken zijn er wel controlegroepen, maar de verkeerde. Bij Oost
Europese joden bijvoorbeeld was het uitgangspunt dat hun oorsprong in
Duitsland lag. Als controlegroepen gebruikten de onderzoekers daarom
Duitsers of andere westelijke Europeanen. .
In Israël stuitte van Straten op een ’doodgezwegen’ dissertatie uit 1997,
van Avshalom Zoosmann Diskin, die afrekent met al die
vooronderstellingen. De wetenschapper, die Van Straten wees op het
proefschrift, zei dat hij zelf dit soort onderzoek niet meer deed omdat het
politiek en sociaal gevoelig lag. Van Straten is niet onder de indruk van
die gevoeligheden. „We kunnen niet blijven leven met leugens”, zegt hij
laconiek..
In het proefschrift staat een genetische vergelijking tussen een groep Oost
Europese joden met naaste buren en andere joodse populaties elders. De
genetisch naaste verwanten blijken de niet joodse inwoners van Thracië
te zijn, het grensgebied van Bulgarije, Turkije en Griekenland. Daarna
komen de Bulgaarse joden, gevolgd door maar liefst 36 niet joodse
populaties. Pas dan is er weer een joodse groep met enige genetische
verwantschap, de joden van Iran. Genetisch onderzoek, mits goed
uitgevoerd, bewijst dat joodse populaties afstammen van groepen
bekeerlingen, en niet van een verdreven joodse oerbevolking uit
Palestina. .
Over de Oost Europese, Asjkenazische joden, hoofdonderwerp van van
Stratens boek, bestaan twee theorieën. Ook voor Koestler betoogden
sommige geleerden al, dat de Oost Europese joden afstammen van de
Turkse Chazaren..
23
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Volgens de traditionele opvatting zijn ze nakomelingen van joden, die in
de Middeleeuwen uit Duitsland zijn gevlucht. Dat zou zijn gebeurd na
vervolgingen, vanaf de eerste kruistocht (1096) tot de veertiende eeuw,
toen de joden de schuld kregen van de grote pestepidemie. Dat scenario
oogt aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de Jiddische taal die Oost
Europese joden spraken, tot de Holocaust. Het Jiddisch is een op het
Duits gebaseerde taal, aangelengd met Hebreeuwse en Slavische
woorden. Dat wijst toch wel sterk op een Duitse afkomst. .
Welke ruimte is er dan nog voor twijfel? Veel, zo laat Van Straten zien.
Voor massale verdrijvingen uit het Rijnland zijn bijvoorbeeld geen
bewijzen. Er zijn wel joden uit steden verjaagd, maar die gingen vaak in
naburige dorpen wonen of ze kwamen al gauw weer terug..
Er waren wel Duitse joden, van wie bekend is dat ze naar Polen zijn
verhuisd, maar te weinig om het grote aantal Oost Europese joden rond
1900 te verklaren. Dat waren er (inclusief de emigranten naar de VS en
elders) tussen de 7 en de 7,5 miljoen. Ook de joodse emigratie vanuit het
huidige Tsjechië en Oostenrijk naar Polen kan niet de oorzaak zijn van
het grote aantal Poolse joden. .
Blijft het raadsel van de zeer Duitse Jiddische taal. „Hierop word ik het
meeste aangevallen”, zegt van Straten. Als de Oost Europese joden geen
Duitse oorsprong hebben, waarom zijn ze dan dat Duitse Jiddisch gaan
spreken? Het oudste Jiddisch lijkt op Beiers. Van Straten vermoedt dat
de Oost Europese joden aanvankelijk geen Jiddisch spraken, maar
Slavische talen. Ze zouden ook weinig kennis hebben gehad van de
joodse godsdienst. Godsdienstleraren reisden vanuit Duitsland naar het
oosten, om hun geloofsgenoten daar kennis van hun religie bij te brengen.
Onder hun invloed zouden joden op den duur Jiddisch zijn gaan spreken..
Dat ’Beierse’ Jiddisch is terug te vinden in Litouwen. Later ontwikkelde
zich nog een speciaal Duits in nieuwe steden in Oost Europa. De elite
daar was Duitstalig. Pools Jiddisch vertoont gelijkenis met het ’koloniale
Duits’ van de nieuwe steden, een prestigetaal die de joden zouden zijn
gaan spreken, eerst naast hun Slavisch en later in plaats daarvan..
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Van Straten wijst op responsa, (antwoorden op vragen over de joodse
wet) van onder anderen een rabbijn uit Wit Rusland. Hij klaagt omstreeks
1600 dat veel joden geen Jiddisch spreken. Het is dus een omgekeerd
scenario, in de klassieke visie komen joden vanuit Duitsland naar Oost
Europa, waar hun Duits steeds meer invloed ondergaat van de Slavische
talen van de buren. In het alternatieve scenario spreken de Oost Europese
joden aanvankelijk net als hun buren Slavisch, waarna ze geleidelijk
overschakelen op een soort Duits..
Zit Van Straten nu op het spoor van Arthur Koestler (en ook Shlomo
Sand), die de Asjkenazische joden laat afstammen van de Turkse
Chazaren? Van Straten: „Nee, niet helemaal. Het klopt dat de Chazaarse
elite het joodse geloof heeft aangenomen. Maar het staat ook vast dat er
al ver voor de komst van de Chazaren in de Oekraïne en de Kaukasus
joden woonden. Aanvankelijk gingen veel niet joden over tot het
jodendom. Waarschijnlijk gebeurde dat vooral via gemengde huwelijken.
In het Romeinse Rijk werden gemengde huwelijken, onder druk van de
kerk, steeds moeilijker. Maar in de Oekraïne en de Kaukasus was er een
machtsvacuüm, waarin joden en niet joden nog lang met elkaar konden
trouwen. Dat kan verklaren dat juist daar grote joodse gemeenschappen
ontstonden. Een deel van die joden is al vanaf het eerste millennium naar
Polen getrokken, waar ze uiteindelijk Jiddisch gingen spreken.” .
.THE ISRAELI LAB AND THE PALESTINIAN GUINEA PIGS
from Gilad Atzmon's website, 15 June, 2013
The Lab from Yotam Feldman on Vimeo
"The Lab" is a new groundbreaking Israeli documentary film that
redefines our entire understanding of the Jewish State, its aims, its
identity and its global destructive role. I honestly believe that this film is
the deepest and most important commentary on Israel.
The notion of resolution (as in ‘two state solution’), for instance,....(Read
more www.alor.org)
http://www.apfn.org/thewinds/library/khazars_2.html
http://www.chaim.org/khazars.htm
http://www.roytaylorministries.com/am00030.htm
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http://www.biblebelievers.org.au/jews.htm
http://socioecohistory.wordpress.com/2011/05/26/ashkenazi jews are not
descendents of the biblical israelites 2/
http://iamthewitness.com/doc/Ashkenazis.are.not.the.descendants.of.the
.Ancient.Israelites.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
http://rense.com/general44/rightdo.htm
Beste professor Hoek, hierbij wil ik het laten. Er staat op internet meer
dan voldoende te lezen over de Khazaren. De boeken van genoemde
joodse wetenschappers zijn door mij aangeschaft en zijn nog steeds
verkrijgbaar. Ik hoor graag van je naar aanleiding van mijn schrijven.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Pieter van der Meer Sr. Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek
Onze website: www.pentahof.nl
Nog ter aanvulling onderstaande gegevens.
Blinde vlek (betreft een ingezonden stukje voor de rubriek Opgemerkt)
Beging Luther een 'onvergeeflijke' zonde door zich over de joden uit te
laten in woord en geschrift?
Had één der grootste mannen uit de kerkgeschiedenis op z'n oude dag een
'blinde vlek' voor de Joden?
Dat lijkt inderdaad het geval, indien wordt afgegaan op de publieke
opinie welke meent dat de Joden het oude 'bondsvolk' zouden zijn. De
Kaïn/Ezau-maskerade doet dat voorkomen, doch in feite zijn de huidige
Joden voor 90-95% Ashken¬azen, een Turks/Mongools volk, en voor de
rest een mengelmoes van Sep¬harden, Marranen en andersoortigen, met
mogelijk een heel klein percentage écht Juda.
De orthodoxe Mea Shearim geven zelf de oplossing, n.l.:
JEW <----> Israël is not the same thing.
Wie zoekt dit eens haarfijn uit? Dominees, doktoren en andere
geestelijken of historici, er is werk aan de winkel!
Of ontrafelt Jezus het Juda-jood-Israël-vraagstuk in Joh.8:44vv?
Had Paulus eveneens last van een 'blinde vlek' in 1Thes.2:15?
Hoe typeert Johannes de Doper de joden als 'adderengebroed', en zegt
Jezus niet dat hun vader de duivel is!
Misschien had Luther iets van Jezus wat wij nog missen!
26
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Consequenties? Kostte het Johannes de Doper niet z'n hoofd toen hij de
waarheid zei, en wie hebben Jezus aan de vloekpaal gebracht?
Men kan Luther niet in de schoenen schuiven dat mensen ná hem
verkeerde gevolgtrekkingen en besluiten namen uit zijn woorden en
geschriften.
Israël-kritiek (ingezonden brief RD Opgemerkt)
Het ingezonden stuk van dhr. P. Meier over het gebed voor Israël heeft
mij, en naar ik verwacht ook andere lezers aan het denken gezet.
Wanneer de feiten zijn zoals in het stuk omschreven, heeft dat
verstrekken¬de conse¬quenties, en moet dit schrijven geklonken hebben
als het "schreeu¬wen van een varken in de synagoge".
De Bijbel spreekt heel duidelijk over het herstel van Israël, en het is een
pluspunt dat vele christenen daar oog voor hebben gekregen in onze
dagen.
Ook ik heb voor jaren terug altijd gedacht dat de exodus van Joden naar
Palestina sinds 1948 een wezenlijk deel was van de vervulling der
profetie.
Ik las wat diverse Joden zélf hierover dachten, en dat heeft ook mij op
ándere gedach¬ten gebracht.
Orthodoxe Joden, o.a. de Mea Shearim zeggen dat éérst de Messias moet
komen en dán pas Israël een staat mag hebben. In het blad ‘’der Yid’’
staan woorden van Rabbi E. Marmorstein 1898 n.l.: "Wat betreft de
Zionisten, wat zal ik daarover zeggen? Er is grote verontrusting alhier dat
deze ATERLINGEN die de Allerhoogste en Zijn heilige troon loochenen,
met zoveel publiciteit durven beweren, dat zij de macht hebben het volk
Israël te verlossen en alle verstrooiden van het einde der aarde te
vergaderen".
Dr. Bruno Kreisky noemt de Israëli's "Modern Bandietendom" en zegt
dat er helemaal geen Joods ras bestaat. Mr. A. Herzberg zegt precies
hetzelfde.
De verdeeldheid in het Jodendom is toch niet onbekend. Afge¬lopen jaar
is op het symposium van het Genootschap voor Joodse Wetenschappen
door prof.dr. H. Loonstein gezegd dat het Liberale Jodendom (meer de
Azkenazen) een ándere vorm van religie is dan van de orthodoxe joden,
en dat het op een MISLEIDENDE wijze gebruik maakt van de naam
"JOODS".
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De Satmar-rebbe Mosje Teitelbaum haalde in 1994 nog fel uit naar het
zionisme, en beschouwt de staat Israël als een obsta¬kel naar de
verlossing van het (ware) joodse volk.
Simeon Wiesenthal schrijft in zijn boek "Zeilen der Hoop" over de
Chazaren die in de 8e-9e eeuw tot het Joodse geloof over¬gingen.
Gevraagd waarom zij dan een recht zouden hebben op Palestina, daar het
géén Semieten zijn, zegt hij dat zij inderdaad GEEN recht hebben op
grond van hun afstamming van de aartsvaders, maar dat recht hebben op
grond van de gruwelijke vervolgingen, dus als een soort ereschuld.
Onder de Khazaren zaten o.a. de Hachichiens van de "Orde der
Moordenaars" waar later de Sabbateërs uit kwamen, en zij hebben vele
Arabieren en Sepharden vermoord. Ignatius van Loyola was één hunner
en richtte de Jezuieten-orde op.
In de atlas der Joodse geschiedenis, M. Gilbert staat over de Khazaren
meer te lezen.
Onder de Khazaren heersen ook de specifieke ziekten als Tay Sachs,
Nieman Piek en Gaucher.
De huidige staat Israël kunnen wij dan ook niet zien als een herleving van
het oude bonds¬volk der 12 stammen, maar veeleer een herleving van het
OUDE KHAZARENRIJK, of zie ik dat verkeert?
Wanneer wij Israël met gebed zullen steunen, moeten wij toch wel heel
goed weten of het soms niet een wolf in schaapskleren is die wij
promoten.
Als er al 90-95% afvalt aan Khazaren, en de overige procenten zwaar
vermengd zijn met Edomieten. ¬
Joods zelfgetuigenis
In ‘The Jewish Encyclopedia 1925 staat het volgende:
Edom is in modern Jewry.
Het Amerikaanse Joodse Comité: Er zijn na Wereldoorlog II 584549
méér joden dan ervoor. Hoe kunnen er dan 6 miljoen vergast zijn?
De joodse dr. Henry Makov citeert H.H. Klein, een rechtgeaarde jood,
die het volgende schreef:
Zionisme is een politiek programma om de wereld te veroveren, o.a. via
communisme, kapitalisme en socialisme.
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Oud premier M. Begin zei: Ons ras is het Meesterras. Wij zijn de
goddelijke goden van deze planeet. Wij zijn verschillend van de
inferieure rassen die van insecten afstammen. Vergeleken met ons ras
zijn andere rassen slechts beesten, vee op z’n best.
De joodse Joshua Holland zei: Wat indien de moderne Israëlieten geen
afstammelingen zijn van de oude Israëlieten? De huidige joden hun
voorouders zijn nooit in de Egyptische slavernij geweest, hebben nooit
deelgenomen aan de woestijnreis, etc.
De Israëlische journalist Tom Segev schreef: Ik geloof dat er niets
origineel is aan het Judaisme, Joodse democratie is een misleiding.
De Standaard Joodse Encyclopedie: 96% van alle joden ter wereld
stammen af van de Khazaren uit Rusland, Oost-Europa en Mongolië. Dit
zijn de Askenazische joden. Het is een bastaard volk, bestaande uit
Kanaänieten, Hethtieten, Amorieten, Perizieten, Hevieten, Jebusieten,
Girgasieten, Kenieten, Edomieten, en sommige ware Israëlieten. De
joden waren nooit Israëlieten, zoals ze zich momenteel noemen. Zij
zullen nooit Israëlieten zijn.
Wanneer Edom zich in het moderne jodendom bevindt volgens hun eigen
encyclopedie, dan gelden de profetieën over Edom voor dit hedendaagse
jodendom. Lees dan eens Ezechiël 35 en 36, wat JHWH van plan is om
met dit Edom te doen. De afloop van de huidige zionisten-Edom-staat der
Israëli’s ziet er volgens de profetieën en woorden van Jezus niet best uit.
Bidden voor deze staat is dan ook tijdverspilling. Paulus zegt dat de
vloek op hen rust tot het einde toe, zie 1 Thes.2:16.
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point, though not trivial, has been the issue of the biological relatedness
of the Jewish people, and their relatedness to the nations among whom
they were resident. This particular point became more starkly relevant
with a scientific understanding of human genealogy and genetic
relationship in the 18th and especially 19th centuries, but its root can be
traced back to antiquity. Jews are not simply a set of individuals who
espouse a belief in the God of the Jews, or hold to the laws of the God of
the Jews. Rather, one aspect of Jewish identity is its collective component
whereby the adherents of the Jewish religion also conceive of themselves
as a particular nation or tribe, and therefore bound together by a chain of
biological descent. Ergo, the traditional assertion that one is a Jew if one’s
mother is a Jew.
Of course these issues can not be understood except in light of a complex
historically contingent sequence of events. Our understanding of what
it means to be Jewish today, or the understanding of Jews themselves
as to their own identity, is the outcome of a long process where selfidentified Jews interacted with the broader milieu, as well as evolving
in situ. In other words, the Jewish people and the seeds of the Jewish
Diaspora were shaped by developments within and without the Jewish
culture, and these developments left an impact on the genes of the Jewish
people. Contemporary groups outside the “Jewish mainstream,” such as
the Beta Israel, Bene Israel and the Karaites, but with an acknowledged
connection to Judaism, are windows into other faces of being Jewish
besides that of
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The 2,000 year dance between the Jewish people and Western civilization
has spawned many questions of scholarly interest. A relatively minor
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verloochenen. Het is een belangrijk deel van onze identiteit en ook al
weet ik dat er tegenstand is, we moeten ons zo langzamerhand
hiervan eens bewust worden”.
Sjouwerman en Grinbaum hebben een symposium in voorbereiding
over de geschiedenis en de tradities van het Khazaarse volk en de
onvermoede gevolgen hiervan ook voor de Nederlandse Joden. Plaats
en tijd volgen later, iedereen met een Joodse achtergrond is van harte
welkom
Comments are closed.
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Dat hij ooit een vereniging zou oprichten en er ook nog voorzitter
van zou kunnen worden, dat had Lex Sjouwerman uit Almere tot
voor kort niet kunnen denken. Maar de Khazaarse Vereniging
Nederland is een feit. Doelstelling is bekendheid te geven aan de
Khazaarse afkomst van de Asjkenazische Joden.
Sjouwerman’s missie begon toen hij op reis in Amerika min of meer
bij toeval de geneticus professor Howard Gurvich ontmoette die hem
inwijdde in de Khazarentheorie die inhoudt dat sinds de Koning van
het Kaukasische Khazarenrijk in de Middeleeuwen zijn volk tot het
Jodendom liet bekeren, er een massale vermenging heeft
plaatsgevonden met Joden die leefden in de landen van Oost-Europa.
Een DNA-onderzoek deed de rest: Sjouwerman’s genetische pakket
in de vaderlijke lijn is voor 80 procent Khazaars, met voor het
overige invloeden van de stam Levy.
Samen met de oorspronkelijk uit Israël afkomstige Uzi Grinbaum
die zich al veel langer met dit fenomeen bezighield, wil Sjouwerman
in de eerste plaats informatie geven over de Joods-Khazaarse
verbintenis waarop volgens hem in Joodse kring een onnodig taboe
rust. Sjouwerman: “Natuurlijk ben ik trots op mijn Joodse
achtergrond, maar het Khazarenbloed in mijn aderen kan ik ook niet
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