GODS OORDEEL VALT OP ANTISEMITISME
hjms
Vandaag de dag wordt er in de kranten heel veel bericht over het weer opkomende antisemitisme met name in Europa. De media besteden er ruim aandacht aan. Ook in christelijke
tijdschriften als bijvoorbeeld het Zoeklicht, Middernachtsroep en Israël Aktueel wordt veel
aandacht besteed aan de gevaren van antisemitisme in o.a. publicaties van drs. Jan van
Barneveld en Feike ter Velde. Dat er in de Arabische landen veel antisemitisme bestaat is
bekend, maar nu blijkt dat men in Europa maar heel weinig van de diep tragische holocaust
tijdens de 2e Wereldoorlog heeft geleerd. Helaas onderkennen zelfs vele bijbelgetrouwe
christenen niet het grote gevaar van antisemitisme. Daarom wil ik deze korte studie aan dit
onderwerp wijden en mijn broeders en zusters in Christus oproepen om elke kiem van
antisemitisme in hun leven aan God te belijden en vergeving te vragen (1 Joh. 1:9).
Wat is antisemitisme?
Wat is toch “antisemitisme”? Antisemitisme betekent letterlijk “anti de semitische volkeren”.
Semieten zijn afstammelingen van Sem, een van de zonen van Noach. De Arabische
volkeren én het volk van Israël zijn voorbeelden van semitische volkeren.
Betekent antisemitisme gezien de letterlijke betekenis dus haat tegen Joden én Arabieren?
Neen! Want antisemitisme heeft met name in onze tegenwoordige tijd een beperktere
betekenis gekregen, namelijk de betekenis van “anti het Joodse volk, anti Israël”. Wanneer je
het in christelijke termen zou willen omschrijven, zou je kunnen zeggen “anti het volk van
God, anti het door God uitverkoren volk”.
Antisemitisme kan zich overigens ook onder een andere naam voordoen, namelijk het
“antizionisme”. Hiermee wordt bedoeld “het zich keren tégen de vestiging van Joden in hun
eigen staat Israël”. Bijvoorbeeld omdat dat land van de Palestijnen zou zijn of in ieder geval
moslimgebied zou zijn. In één van de boven genoemde tijdschriften las ik, dat een schrijver
zei dat hier sprake is van twee vruchten van dezelfde bittere boom.
Een belangrijke Rooms-katholieke historicus heeft eens een diepgaand onderzoek verricht
naar antisemitisme en concludeerde dat antisemitisme de langste en diepste haat in de
menselijke geschiedenis is. Het is een haat die reeds ruim 2000 jaar bestaat, reeds
miljoenen Joodse slachtoffers heeft geëist, waaronder zelfs een genocide in de 2e
Wereldoorlog van ruim 6 miljoen Joden. Desondanks bestaat het antisemitisme nog steeds
in volle hevigheid en neemt het juist in deze dagen weer in volle hevigheid toe.
De oorzaak van antisemitisme
Hoe is dit mogelijk? Waar ligt de oorzaak van de haat van de wereld tegen Israël? De grote
oorzaak hiervan is niet politiek of cultureel of economisch of wat dan maar ook, zoals de
wereld ons wil laten geloven.
De oorzaak is in de kern geestelijk, het is jalouzie geboren uit haat tegen God! Omdat juist
het kleine en nietige volkje Israël door God als Zijn volk werd uitverkoren en gezegend (Deut.
7:6-8; 10:15; 14:2). Maar ook omdat de wereld geen geweten heeft en zich wil vrijmaken van
alle morele waarden en normen van God.
Juist aan dat kleine volkje Israël gaf God op de berg Sinaï Zijn wetten en geboden om die
aan de gehele wereld te verkondigen (Jes. 43:1-13, 44:8; Ps. 67:2-3; Jes. 2:3; Jes. 43:10-12;
Zach. 8:2-23; Rom. 3:2; Hand. 15:16-17). Israël werd uitverkoren om het Woord uit te dragen
en te getuigen, dat er buiten God geen andere is, opdat alle volkeren Zijn heil zouden leren
kennen. God bestemde Israël om tot een zegen voor al de volkeren te worden.
Zach. 8:13 --- “En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, o huis Israëls!
geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een
zegening wezen; vreest niet, laat uw handen sterk zijn.”

God zei dus tegen Israël: “Gij zult niet begeren, doden en stelen” én “verkondig Mijn wetten
aan de volkeren”. Hiermee werd het Joodse volk onmiddellijk de vijand van de wereld. De
wereld wil namelijk wél kunnen begeren, doden en stelen. Men rebelleert tegen de heerschappij van God. Men wil Zijn Woord niet gehoorzamen. Men wil de “knellende” banden van
Gods wetten verbreken. Daarom wil men ook niet accepteren, dat Israël Gods uitverkoren
volk is. Maar wat de volkeren ook van plan zijn met Israël, God zal tóch met hen gaan en de
vijanden bespotten en hun boze, misleidende gedachten verbreken. Leest u Ps. 33:1 en Ps.
2:1-4 --- “Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der
aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen
Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons
werpen. Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.”
De veroorzaker van de strijd tegen Joden en de strijd om Israël en Jeruzalem is Satan. Hij
haat God en hij haat het Joodse volk. Satan’s strategie in zijn rebellie is onder andere het
gebruik van het historische conflicht tussen de afstammelingen van Izaäk en Ismaël, namelijk
wie nu eigenlijk de wettige erfgenaam van hun vader Abraham is. Satan bespeelt harten.
Satan weet dat God Zijn beloften aan het volk van Israël zal nakomen en eens Zijn eeuwige
Koninkrijk in Israël wil gaan vestigen onder heerschappij van Jezus de Messias en grote
Koning. En Satan weet dat Jezus zijn Overwinnaar zal zijn en dat Jezus dóór en uit het volk
van Israël zal komen (Rom. 11:26). Hij weet dat bij de aanvang van het Koninkrijk zijn einde
is gekomen. Satan weet dat hij dan niet meer de door velen aanbeden “god van deze eeuw”
is (2 Cor. 4:4), maar zijn verdiende straf zal ontvangen. En daarom zet hij alles op alles om
dat te voorkomen.
Broeders en zusters, ik roep u op om het Woord van God goed te bestuderen. Herkent u
toch de strategie van de duivel. Vraagt u toch om de leiding van de Heilige Geest met een
biddend hart. Meerdere malen reeds probeerde Satan op een gestructureerde wijze om het
volk Israël als natie uit te roeien of de komst van de grote Koning te voorkomen. In Egypte
beval farao de moord op alle Joodse mannelijke babies. Dit mislukte. Tijdens de Babylonische ballingschap probeerde Haman het volk van Israël geheel uit te roeien. Ook dat
mislukte. Herodes liet alle babies onder twee jaar doden om te voorkomen dat de Messias
zou opgroeien. Het mislukte. Hitler probeerde alle Joden uit te roeien. Ook dat mislukte. En
nu proberen de Arabische volkeren Israël van de kaart te vegen en de Joden de zee in te
drijven. Ook hun snode plannen zullen gedoemd zijn om te mislukken.
Satan weet dat het voor de Wederkomst van Jezus noodzakelijk is, dat het volk Israël wordt
hersteld. Hij weet dat dit herstel ook zál gebeuren. Vele profetieën in de bijbel spreken hierover. Dus tracht hij de Wederkomst te voorkomen, door de Joden te proberen uit te roeien.
Antisemitisme is schending van Gods oogappel
In antisemitisme, het schenden van het Joodse volk, schuilt een groot gevaar, want men
ageert dan rechtstreeks tegen God. Hoe durf ik dat zo recht toe recht aan te zeggen?
Allereerst schendt men Gods Naam. Zoals reeds gezegd zijn Semieten afstammelingen van
Sem. Sem spreekt men in het Hebreeuws uit als “Sjem” en betekent “naam”. Gods naam
wordt door de Joden uit eerbied nooit uitgesproken. Men zegt vaak eenvoudig “HaSjem”, “De
Naam”. Antisemitisme houdt daarom in zich het rebelleren tegen de Naam van God.
Maar men schendt dan vervolgens ook Gods eigen oogappel. Israël is Gods oogappel. De
oogappel is één van de gevoeligste, kwetsbaarste en pijnlijkste plaatsen van het lichaam.
Schendt je dus Israël, dan raak je God op een heel pijnlijke plaats, namelijk in Zijn oog. De
bijbel zegt het volgende over antisemitisme, over haat tegen alles wat Joods is, namelijk in
Zach. 2:8-9 --- “Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft
Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt,
die raakt Zijn oogappel aan. Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en zij

zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult gijlieden weten, dat de HEERE der
heirscharen mij gezonden heeft.”
De uitdrukking “raakt Zijn oogappel aan” is de niet geheel correcte vertaling van het
Hebreeuwse “nogee-a bevaavat eeinoo”. De letterlijke vertaling is “raakt in de poort van Zijn
oog”. Wie het Joodse volk kwaad berokkent, raakt God in de poort van Zijn oog. Er is een
Nederlandse uitdrukking dat zegt, dat de ogen de vensters van de ziel zijn. Wie dit goed
overdenkt, komt tot de conclusie dat antisemitisme de Heere God tot in Zijn ziel kwetst. Men
doet God dan zodanig veel pijn, dat Hij Zijn handen gevuld met Zijn oordeel over deze
mensen zal bewegen. Het oordeel zal over hen vallen.
Voorbeeld
Er zijn verschillende bijbelteksten waarin wordt gesproken over een vloek over personen, die
Israël vervloeken. Van Barneveld verwijst in zijn publicaties in het bijzonder naar Num. 24.
Hier spreekt Bileam, een gezaghebbende en machtige, niet-Joodse profeet, onder de leiding
van de Heilige Geest een vloek uit over iedere persoon die Israël vervloekt. Er ligt dus een
vloek op alle antisemitisme en op hen die dat bedrijven. Bileam kende de God van Israël.
Balak, koning der Moabieten, had Bileam benaderd om Israël te vervloeken en deze wilde
dat best wel doen. Bileam poogde Israël te vervloeken, maar de Heilige Geest nam zijn
mond in beslag. En in plaats van dat hij Israël vervloekte, zegende hij Israël tot driemaal toe.
Leest u zelf de eerste negen verzen van Num. 24 eens. Ik geef hier vers 5-9 van de door
Bileam uitgesproken zegening --- “Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël!
Gelijk de beken breiden zij zich uit, als de hoven aan de rivieren; de HEERE heeft ze
geplant, als de sandelbomen, als de cederbomen aan het water. Er zal water uit zijn
emmeren vloeien, en zijn zaad zal in vele wateren zijn; en zijn koning zal boven Agag
verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. God heeft hem uit Egypte
uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn; hij zal de heidenen, zijn vijanden,
verteren, en hun gebeente breken, en met zijn pijlen doorschieten. Hij heeft zich gekromd, hij
heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan?
Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt!”
Broeders en zusters, ziet u het grote gevaar van antisemitisme nu? Het is nutteloos Israël te
vervloeken, want de Heer heeft ze geplant. Denkt men wellicht God te kunnen overwinnen?
De volkeren, moslims en schijnchristenen vervloeken Israël en de Joden. Maar al het antisemitisme en al de anti-Israëlpropaganda brengen juist een grote vloek over die volkeren en
houden een geestelijke opwekking tegen.
In deze dagen behoren we Israël juist te zegenen opdat God ons zal zegenen, zoals Hij ook
in Gen. 12:3b zei ---“En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt;…………”
De apostel Petrus zei in 1 Petr. 3:9b --- “…………………………., maar zegent daarentegen;
wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven.”
Gods oordeel komt over antisemieten
Gezien de belangrijke opdracht om Zijn Woord uit te dragen heeft God Israël tot een toetssteen gesteld voor Zijn zegen over de volkeren (Gen. 12:3; 27:29; Num. 24:9; Jer. 51:20;
Jes. 60:12). Onze houding ten opzichte van het Joodse volk zal (mede) bepalend zijn of
Gods oordeel over ons zal komen. Gen. 12:3 --- “En Ik zal zegenen, die u zegenen, en
vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.”
De goddelijke uitspraak in dit schriftgedeelte zal uiteindelijk de reden zijn van Gods grote
oordeel over al de mensen en volkeren die tegen het Joodse volk en Israël ageren en ten
strijde trekken. En hiermee bedoel ik niet te zeggen dat gezonde kritiek op discutabele zaken
in Israël, die ook gebeuren, persé niet zou mogen. Maar het Woord gebiedt ons om hen in de
Liefde te vermanen.
Er is ook nog een (politieke) reden voor Gods komende oordeel. Namelijk over hen die het

land Israël verdelen. Want reeds tachtig jaren zijn de Volkerenbond (nu de VN) al bezig om
het land Israël te verdelen, terwijl ongeveer 1900 jaren hen hun land werd onthouden.
Steeds komen de Joden er heel berooid vanaf. Dit verdelen van het land Israël is naast het
vervloeken van het Joodse volk een aanleiding voor Gods oordeel, want Israël is Gods eigen
land. Lev. 25:23 --- “Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het
Mijne, dewijl gij vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt.”
God zal streng oordelen tegen alle volkeren die Zijn land naar hun goeddunken hebben
Verdeeld, terwijl zij het Joodse volk steeds hebben verstrooid en aan hen nauwelijks een
stukje land hebben gegund. Leest u Jer. 30:11. Joël 3:1-3 zal ik citeren --- “Want ziet,
in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal
Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen
aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben
verstrooid, en Mijn land gedeeld; En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje
gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken.”
God zal de grote, internationale legers van de volkeren (de VN) die straks in de eindtijd vlak
voor de zichtbare Wederkomst van Jezus op de Olijfberg tegen Israël en Jeruzalem
optrekken, vernietigen. Israël en de Joden zijn dan voor de volkeren een té lastige steen en
een schaal der bedwelming geworden. Lees ook Zach. 12:2-3, Jes. 29:1-8.
God zal niet accepteren dat Zijn eigen volk en Zijn eigen woonplaats (Jeruzalem) zullen
worden vernietigd. Gods oordeel komt in “die dagen en te dier tijd”. D.w.z. in de tijd dat Hij
“de gevangenis van Juda en Jeruzalem wendde”. Zoals bekend gebeurde dat reeds in 1948
toen Israël werd gesticht en in 1967 toen Jeruzalem werd veroverd. M.a.w. Gods oordeel zal
komen in de tijd van het herstel van Israël. En Israëls herstel is nú in volle gang.
Broeders en zusters in Christus, vergelijkt u de profetische uitspraken uit het Woord van God
met Israëls huidige politiek! Dan begrijpt men beter waarom dus bepaalde dingen (moeten)
gebeuren in de wereld. Het huidige seculiere Israël stelt haar vertrouwen niet op de Heer.
Men zoekt hulp bij met name de USA, sluit compromissen met vijanden, buigt voor
Inter-nationale druk. Menselijkerwijs lijkt dit wijs. Maar men realiseert zich niet dat dit alles
juist averechts uitwerkt, omdat God hoe dan ook tot Zijn doel wil komen. Namelijk, het
vestigen van het Koninkrijk van Koning Jezus Christus via Zijn knecht het volk van Israël.
Daarom worden de problemen voor Israël steeds groter. Israëls vijanden zien in elk compromis juist tekenen van zwakte en vergroten dan de druk op Israël om nog meer resultaat te
boeken, totdat hun uiteindelijke doel, de vernietiging van Israël, zal zijn bereikt.
Broeders en zusters, bidt u toch ernstig voor Israël en het Joodse volk. Zegent u hen, bidt u
voor hun bekering, want géén mens zal buiten Jezus behouden kunnen worden, óók niet het
Joodse volk. Bidt u voor Gods vrede in hun harten, in Jeruzalem, in Israël. Dán zal God u
rijkelijk zegenen. Amen.

