Enkele leesstukjes als achtergrond. Ze zijn afkomstig van Richard Wurmbrand
een bekende Christen Jood. Hij heeft veel geschreven en daarin ook regelmatig
over zij eigen volk, de Joden.
Ons grote aandeel in bet nationaal inkomen van de verschillende landen is
verklaarbaar. Wij leven hoofdzakelijk in de steden en kunnen zodoende van de hoge
levensstandaard die daar heerst profiteren. Onze voorouders uit de Middeleeuwen
werden niet tot de ambachtsgilden toegelaten, als gevolg waarvan zij zich op bet
zakenleven en het bankwezen wierpen. Zo is er een grote Joodse invloed op bet
financieel-economische leven van vele landen ontstaan en hebben vele Joden grote
rijkdommen vergaard.
Alle uitbuiters hebben dezelfde mentaliteit, ongeacht of zij nu Roemeen, Duitser,
Fransman of Jood zijn. Het antisemitisme is het socialisme van de dwazen, heeft Engels
eens gezegd, aangezien het slechts de Joodse uitbuiters aanvalt en de andere met rust
laat.
Niet alle Joden worden onschuldig gehaat. Verder is er nog iets anders dat de
animositeit van andere volken opwekt. De Joden zijn intellectueel zeer begaafd. Dit volk
heeft zestig procent van de Nobelprijswinnaars voortgebracht. De atoomwetenschap, de
grote wetenschap van de twintigste eeuw, is voor bet overgrote deel in Joodse handen.
Een Jood, Sternfeld, was voorzitter van bet Sovjet-Comité voor de Ruimtevaart. Joden
bezetten sleutelposities in het politieke, economische en culturele leven.
Als de Joden hun gaven voor de vestiging van Gods Koninkrijk zouden gebruiken, een
koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap, zou er een einde komen aan de
nachtmerrie waarin de wereld gedompeld is. Paulus zegt: want indien hun verwerping
de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan bet leven uit de
doden? (Rom. 11:15)
De andere volkeren voelen dat de Joden heel wat voor hen kunnen doen. Een lid van
een antisemitische organisatie was tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ik
ontmoette hem in de cel. Hij was wanhopig. Hij greep mijn hand en zei: ,Doe iets voor
de wereld, jullie Joden. Alleen jullie kunnen dat".
Wat is het nut van een mes dat niet snijdt, een pen die niet schrijft, een horloge dat niet
loopt? Wat is bet nut van een Joods volk dat niet nauwgezet en systematisch zijn plicht
vervult om een licht voor de volkeren te zijn en hun schreden naar God te richten!
Jezus zei tot de Joden: ‘Gijt zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt,
waarmede zal bet gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten
geworpen en van de mensen vertreden te worden (Matth. 5 : 13)’. Het antisemitisme
beeft ons dit lot meer dan voldoende laten ondergaan. Er zijn misdaden tegen ons
begaan die niet goed te praten zijn. Maar zijn wij allen volkomen onschuldig? Ik zou dat
van mijzelf niet durven beweren.
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PROFETIEEN AANGAANDE HET JOODSE VOLK
,,Geen profetie", zeggen ze. Zij, die wij profeten noemen waren alleen maar intelligente mensen
en waren zo in staat gebeurtenissen te voorspellen.
Volgens het Handboek waren de intelligentste genieën van de mensheid, Marx, Engels, Lenin en
dergelijke figuren.
Zij beschikten in hun geest het machtigste middel om politieke en sociale gebeurtenissen te
begrijpen - het historisch materialisme. Marx schreef een boek met de titel: ‘Het Joodse
vraagstuk'. Hij bezat blijkbaar het vermogen, waarmee het historisch materialisme een denker
begiftigt. Hoe komt het dat hij, hoewel hij leefde in de tweede helft van de negentiende eeuw, er
geen idee van had dat de Joden naar hun land zouden terugkeren en een eigen staat zouden
hebben, hoewel ze verstrooid waren onder de volken?
Lenin leefde in de twintigste eeuw. De Zionistische beweging bestond al en werd steeds sterker,
Hij (het grote genie van de mensheid) achtte het helemaal niet waarschijnlijk dat de Joden in hun
eigen land zouden worden vergaderd, zelfs noemde hij de Zionisten niet eens - hij, de waarnemer
van alles in het politieke leven, uitgerust met het machtige wapen van het historisch materialisme.
Hij nam geen notitie van deze beweging en verwachtte ook niet dat ze zou zegevieren.
Stalin schreef een boek getiteld: ,Het nationale vraagstuk". In dit boek, geschreven voor de eerste
wereldoorlog, erkende hij de Joden niet eens als een volk, omdat het Joodse volk niet voorkwam
in zijn definitie van een natie. En dat was Stalin, eens door de atheïsten uitgeroepen als de
grootste geest die de mensheid ooit heeft bezeten en ooit zal hebben.
Maar de Joodse natie schoof in zijn ontwikkeling het antisemitisme van Marx' boek als waardeloos
aan de kant, evenals het feit dat ze werden genegeerd in Stalins boek. De Joden stichtten een
staat en vervulden aldus wat in een heel ander boek werd voorzegd - het ene boek dat atheïsten
boven alle andere verachten: de Bijbel.
Frederik de Grote, de koning van Pruisen, vroeg eens aan zijn hofprediker: ,Geef mij een zeker
bewijs van inspiratie van de Heilige Schrift’.
Deze antwoordde: ,De Joden, Sire’. De Joden en hun wonderbaarlijke geschiedenis vormen een
ander bewijs voor de waarheid van de Bijbelse profetie.
Vreemd genoeg zijn verschillende van de schrijvers van het ,,Handboek" Joden, daarmee een
Bijbelse profetie vervullend, dat sommige Joden een vloek zouden zijn voor alle volken.
Maar er zijn ook Joden die het atheïsme bestrijden, de kennis van God alom verspreiden en zo een
andere profetie in dezelfde Bijbel vervullen, die zegt dat een overblijfsel in Israël zich in de laatste
dagen zal keren tot zijn Zaligmaker Jezus Christus en tot een grote zegen zal zijn. De profetieën
over de Joden beginnen met een belofte aan Abraham, de eerste Jood, ongeveer 4500 jaar
geleden. Luister: “Ik zal u tot een groot volk maken".
De Christelijke wereld draagt de naam van een Jood, Jezus Christus.
Het communistische kamp draagt de naam van een andere Jood, Marx.
Het heelal als geheel draagt de naam van weer een andere Jood, Einstein.
Meer dan zestig procent van de Nobelprijswinnaars zijn Joden, waaronder de betreurde
Sovjetschrijver Boris Pasternak. Joden speelden een geweldige rol in de communistische revolutie
- mannen als Trostky, Zinovjev, Kamenev, Lenin was halfjoods. Tegenwoordig spelen Joden een
belangrijke rol in de strijd tegen de regering in de Sovjet-Unie. Litwinov, de schrijver Daniel,
Krasnov- I-evitin en andere vrijheidsstrijders die gevangenisstraf ondergaan hebben, zijn Joods.
Joden zijn actief in het economische en politieke ]even van de Verenigde Staten en veel andere
landen. Ze bezetten regeringsposten in veel Westerse landen.
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De Jood Teller wordt “de vader van de atoombom" genoemd. Dr. Sale Harrison schrijft in zijn boek
,De merkwaardige Jood": "Niemand zal er aan twijfelen dat de huidige Joden de schatkisten van
de wereld beheren. Waarheen ze ook gingen, werden zij de tovenaars van de financiën". Basil
Mowil zegt in zijn boek: ,,Bijbels licht over gebeurtenissen van het heden": ,Een zorgvuldige
berekening van het professorenbestand van West-Europa, afgezien van Groot-Brittannië voor de
eerste Wereldoorlog, toonde aan, dat ongeveer zeventig procent van Joodse afkomst en
geloofsovertuiging was".
Voor de eerste maal in de geschiedenis is een vrouw aangesteld door de Roomse Curie (Het
bestuur van de R.K. kerk onder leiding van de paus). Ze is een Christin van Joodse afkomst.
Simone Weil, een Jodin, is één van de diepzinnigste theologen van het huidige Katholicisme.
De Hebreeuwse taal is de enige oude taal die weer herleeft en nu weer algemeen in Israël wordt
gesproken. Dit is niet gebeurd met het Latijn, het klassieke Grieks, het oud-Slavische, het fers, de
real van Wales of met welke andere oude taal ook.
Zo is de profetie vervuld. Een kleine nomadenstam is een groot volk geworden - groot in alle
opzichten, zowel wat betreft het goede als het kwade. Zelfs Jaroslavski, de stichter van de
Internationale Bond van de Godiozen en de grote leider van deze beweging, was een Jood.
De profetie vervolgt: ,En wees een zegen'.
leder die zich gelukkig voelt door het communisme, heeft dit te danken aan de Jood Marx. leder
die zich gezegend acht door het kapitalisme, dankt dit aan de Joden, die de instrumenten waren
bij de schepping van dit systeem. leder die gezegend wordt door het Christendom, heeft dit ook te
danken aan een Jood - Jezus.
Gods Woord zegt in hetzelfde hoofdstuk ook: ,Ik zal zegenen, die u zegenen en vervloeken, die u
vloekt (Genesis 12 : 3). Het is een duidelijk feit in de geschiedenis dat de vrienden van de Joden
begunstigd werden. Toen Spanje de Joden uitbande, ging dit wereldrijk ten onder. Het tsaristische
Rusland vervolgde de Joden en heeft zijn loon daarvoor ontvangen evenals Nazi-Duitsiand. Landen
waar de Joden vrij zijn, verheugen zichzelf in de vrijheid.
Lang na de tijd van Abraham waren er voorzeggingen dat de Joden verstrooid zouden worden
onder de volken. In onze tijd zijn er drie verstrooide rassen: de zigeuners, de Armeniërs en de
Joden, maar het zijn de Joden die het verst zijn verstrooid. Er zijn weinig landen waar geen Joden
zijn.
Jezus voorzegde de verwoesting van Jeruzalem, die plaats had in 70 na Christus. De profeet
Hosea (9: 17) profeteerde: ,Mijn God zal ze wegwerpen, omdat ze naar Hem niet horen; en ze
zullen omzwervende zijn onder de heidenen; en dat is met hen gebeurd.
In Deuteronomium 28 : 37 staat geschreven: ,Gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord, en
tot een spotrede, onder al de volken, waarheen u de Heere leiden zal".
En dat zijn ze geworden. De uitdrukking “vuile Joden" is tot een gewone vorm van bespotting
geworden.
Maar de terugkeer van de Joden naar Palestina werd ook voorzegd, en dit is gebeurd voor onze
ogen. Het volk uit het Boek, heeft opnieuw zijn vaderland.
De Bijbel zegt herhaaldelijk dat de Joden door God bestemd zijn om een uniek volk te blijven en
dat zijn ze werkelijk. De oorsprong van andere volken is gehuld in legenden en mythen. Is er
iemand die kan vertellen wie de eerste Rus was? Vraag iedere willekeurige Jood, wie de eerste
Jood was en hij zal zonder aarzelen antwoorden: ,Abraham".
De Joden zijn uniek als getuigen voor de betrouwbaarheid van de Bijbelse getuigenissen.
Onvergelijkelijk is bun verstrooiing onder alle volken; even uniek is bun verdere ontwikkeling.
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De Joden vormen slechts een half procent van de wereldbevolking, maar hoe onevenredig is
daarbij vergeleken bun lijden, maar ook bun bevrijding, bun terugkeer naar bun eigen land; ze
zijn enig door het feit dat bun hele geschiedenis is voorzegd. God zei door Mozes: ,Ik zal u onder
de heidenen verstrooien, en een zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest en uw steden
zullen een woestijn zijn" (Leviticus 26 : 33). ,En de Heere zal u verstrooien onder de volken; en
gij zult een klein volkje in getal overblijven onder de heidenen, waar de Heere u been leiden zal"
(Deuteronomium 4 : 27).
Later voorzegt een andere profetie de vergadering van het verstrooide volk van Israël: ,Want Ik
zal u uit de heidenen halen, en ik zal u uit de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen"
(Ezechiël 36 : 24).
Ook daarin zijn de Joden uniek, dat ze zichzelf zijn gebleven, tijdens bun verstrooiing over de
hele wereld. Waar men ook een Jood aantreft, hij is een Jood. Hij is geen Joodse Rus, maar een
Russische Jood. De Joden blijven Joden, hoewel ze geen concentrerende kracht en geen
wereldomvattende regering hebben.
Ze zijn het enige volk dat niet door een onvergelijkelijk lijden kon worden vernietigd. Egyptische
farao's, Assyrische koningen, Romeinse keizers, de Kruisvaarders, de inquisiteurs en de Nazi's
hebben tegen hen gebruik gemaakt van verbanning, ballingschap, gevangenschap,
verbeurdverklaring, marteling, miljoenen- moord - dit alles zou de nekslag voor elk ander volk zijn
geweest - maar de Joden bestaan nog.
God beloofde dat Hij de verworpenen van Israël zou bijeenbrengen en de verstrooiden van Juda
vergaderen van de vier windstreken van de aarde. Dit werd gezegd door Jesaja, die ongeveer 700
jaar voor Christus leefde en ongeveer 800 jaar voor de verstrooiing van de Joden na de
verwoesting van Jeruzalem. Hoe had hij kunnen weten dat de Joden verstrooid zouden worden en
daarna weer bijeengebracht uit alle werelddelen?
Van de Joden die naar Israël zijn teruggekeerd, zijn er maar weinigen godsdienstig. De meeste
van hen kennen de Schriften en de profetieën niet en van degenen die ze wel kennen, hechten er
maar een heel beperkt aantal geloof aan.
Toch worden ze teruggebracht - men kan zeggen door onverklaarbare aandrang, net als de vogels
met het oog op de winter naar het zuiden worden gedreven - of met andere woorden, Gods macht
zet ze ertoe aan opdat Zijn woord zal worden vervuld. In een andere belangrijke profetie, waarin
de terugkeer van de Joden naar Palestina wordt genoemd, wordt gezegd dat ze op twee manieren
zullen komen (Jeremia 16 : 14-16).
God zal “vissers" zenden, die hen zullen ,vissen" en de Zionistische beweging ,viste" vele
duizenden Joden met het aas van een eigen nationaal tehuis.
Hetzelfde vers zegt ook dat God veel jagers" zal zenden, die de Joden zullen “jagen". Het
antisemitisme in de hele wereld, vooral onder Hitler, heeft de Joden ,gejaagd", waardoor ze naar
Palestina werden gedreven.
Een andere verrassende profetie over de Joden heeft betrekking op het feit, dat ze zich zullen
keren tot Christus in de eindtijd van het overblijfsel van het volk van Israël; en ook dit is bezig
vervuld te worden.
lk heb de Jood Einstein al aangehaald als een bewonderaar van de Nazarener. Franz Werfel, de
beroemde Joodse dichter, heeft een vermaard Christelijk boek geschreven ,Het lied van
Bernadette". Shalom Asch, de grote Joodse romanschijver, werd Christen en schreef het bekende
boek ,Jezus van Nazareth".
Martin Buber, de grote Joodse wijsgeer, noemde Jezus,,mijn grote broeder".
Henri Bergson heeft zijn Christelijk geloof verkondigd.
Niels Bohr, de grote natuurkundige, was een Hebreeuwse Christen; evenals Auguste Piccard, de
man die als eerste in de stratosfeer doordrong.
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Laten we nu even onderbreken om op te merken dat ook de communisten voorzeggingen hebben
gedaan, maar die zijn niet uitgekomen.
Engels profeteerde in een brief aan Sorge van 10 September 1888, dat Canada binnen tien jaar
door de Verenigde Staten zou worden geannexeerd. Er is een eeuw voorbijgegaan, maar er is
geen enkel teken van zo'n gebeurtenis.
Kameraad Chroestsjov voorspelde in 1958 dat Rusland in vijf jaar het materiële peil van de
Verenigde Staten zou bereiken en overtreffen.
En in 1975 importeerde de Sovjet-Unie nog steeds tarwe uit Amerika!
Mensen die niet een bijzondere gave van God ontvangen, kunnen de toekomst niet voorspellen.
Onze atheïstische vrienden hadden geprofeteerd dat er eeuwige solidariteit zou bestaan tussen de
communistische landen en nu beleven we de ruzie met Rood-China, Joegoslavië en Roemenië.
Betrouwbare profetie is het uitsluitende voorrecht van de Geest van God, die Zijn echtheid
bewezen heeft in het woord van God.

Uit: Het antwoord op de Bijbel van Moskou – door Richard Wurmbrand
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