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Antisemitisme groeit in de hele wereld. 
 

Antisemitisme is weer steeds 

nadrukkelijker aanwezig in Europa, maar 

ook in Azië en in Verenigde Staten neemt 

de haat behoorlijk toe. Het is zelfs zo erg, 

dat de Joodse Raad in Duitsland de laatste 

jaren Joden aanraadt  om geen keppeltje 

meer te dragen in de grote steden. 

Maar dat wil niet zeggen dat het gevaar 

voor Europese Joden alleen uit islamitische 

hoek komt. Het antisemitisme onder niet-

moslims is eveneens wijdverbreid. Zo zou 

de meerderheid van de antisemitische 

incidenten in Europa nog altijd 

voortkomen uit extreemrechtse hoek. Vergeet eveneens niet dat het ook in ons land gebeurt. Wij, zowel de 

regering als de burgers van Europa, zijn dus medeverantwoordelijk. Het helpt niet om daar moslims of wie dan 

ook de schuld van te geven. Het gebeurt in “huis”. 

De situatie is nu ernstiger, veel ernstiger dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Toen was men – waren ook de 

meeste kerken – blind voor het antisemitisme en de gevaren die niet alleen de Joden maar zelfs heel Europa 

bedreigende. 

 

Meeste organisaties spreken veelvuldig over dit onderwerp en ze vragen er regelmatig gebed voor. Ik vind het fijn 

dat de organisaties hun eigen mensen vragen om te bieden voor dit onderwerp. Het is goed om van de Joden te 

houden en voor hen te bidden, maar ik geloof dat gezamenlijke gebed op de een of andere manier krachtiger is 

dan thuis alleen te bidden. Wij voeren geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 

machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de geesten in de hemelse gewesten. Efeziërs 6: 12 

Zo zegt de Bijbel ook: 

“Voorwaar, Ik, de HEERE, ben niet veranderd, en jullie, kinderen van Jakob, ben niet verteerd” zegt de HEERE door 

profeet Maleachi (3:6) 

 

Het tweede vers van deze tekst trekt dit Godswoord naar onze tijd. Israël is immers niet verteerd; in tegendeel, 

het volk Israël is nog steeds springlevend. Bij de “Vader der lichten is geen verandering of zweem van ommekeer” 

(Jakobus 1:17) 

 

“God is geen man dat Hij liegen zou of mensenkind dat Hij berouw zou hebben” (Numeri 23:19). Zo heeft Hij ook 

geen berouw van zijn keuze voor zijn uitverkoren volk Israël. 
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