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Inleiding: 40 Dagen
Door Gidon Ariel

In het Judaïsme is 40 een belangrijk getal. Denk bijvoorbeeld eens aan:

•

In het verhaal van Noach regende het 40 dagen en 40 nachten.

•

Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg Sinaï. Zijn verblijf
daar eindigde toen hij naar beneden kwam met twee stenen tafelen
met daarop de tien geboden gegraveerd.

•

In Deuteronomium 25:3 beveelt de Bijbel dat wanneer een
rabbinale rechtbank iemand schuldig bevindt aan een misdaad,
de straf soms zweepslagen zijn, in de Thora beschreven als ‘veertig
min één’.

•

De verspieders trokken 40 dagen door het land Kanaän.

•

Mozes leidde het Joodse volk 40 jaren in en door de woestijn.

•

In het boek Richteren staat drie maal ‘veertig jaar had het land
rust’.

•

Volgens de wijzen (Misjna, Spreuken der Vaderen 5:26), bereikt
iemand op de leeftijd van 40 het niveau van Binah - diep inzicht.

•

Er bevinden zich 40 dagen tussen de eerste dag van Elul, wanneer
we beginnen met het blazen van de Sjofar ter voorbereiding
op Rosh Hashana, tot Jom Kippoer, het einde van de jaarlijkse
periode van terugkeer en berouw. Deze 40 dagen zijn de meest
gunstige tijd voor persoonlijke groei en vernieuwing.¹

Wat is het belang van dit getal? Wat hebben deze verhalen en gebeurtenissen
met elkaar gemeen?
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Het is vrij duidelijk dat er in elke situatie een vrij dramatisch verschil was
tussen de status quo vóór de 40 en die erna. Maar let op: sommigen waren een
belangrijke vooruitgang, terwijl anderen een tragische achteruitgang waren.
Dit kan misschien geassocieërd worden met de Hebreeuwse letter die de
getalswaarde 40 heeft: Mem. De naam van die letter betekent water (Mayim),
zo kan ook water twee kanten opgaan na een lange periode: het kan koken of
bevriezen.
Er is nog een andere natuurlijke periode die geassocieërd wordt met 40; een
zwangerschap duurt 40 weken, waarna een kind geboren wordt. Maar op het
moment van de geboorte is het nog niet duidelijk of dit kind rechtvaardig, óf,
God verhoede het, anders zal zijn.
Ik denk dat God ons hier duidelijk probeert te maken, door de Schrift, de
geschiedenis en de natuur, dat het mogelijk is om je aandacht te richten op
iedere situatie of gebeurtenis en deze ten goede kan veranderen. Het is een feit,
op internet goed gedocumenteerd terug te vinden, dat er 40 dagen nodig zijn
om te breken met een gewoonte. Nu is het natuurlijk zo dat Abraham Lincoln
heeft gezegd ‘geloof niet alles wat je leest’, maar het concept om je voor een
langere tijd gericht op iets te focussen, heeft zichzelf bewezen.

  

Terwijl hij in dit boek schreef, kwam mijn vriend en partner bij Root Source,
Bob O’Dell, in aanraking met het fenomeen van christelijk antisemitisme
en jaren van Jodenvervolging, dit veranderde zijn leven. Middels onderzoek
stelde hij het eerste concept samen van wat uiteindelijk ‘The LIST: Christian
Persecution of Jews Throughout History’ zou worden en de uitgave, die u nu
vasthoudt, is hier een begeleidende gids bij. Maar Bob realiseerde zich dat hij
meer moest doen dan alleen literatuur studie. Hij moest The LIST overdenken,
erover mediteren en bidden.
En bidden deed hij. Ik zal niet ingaan op de diepte van Bob’s gebeden of op
de impact die ze hadden op hemzelf en de hoofdstukken die hij voor dit boek
schreef. Mijn doel is om de weg vrij te maken voor jullie, beste lezers, om te
profiteren van Bob’s werk (en vervolgens ook van dat van Ray en Laura).
Voor veel christenen is het schokkend om te horen dat, de kerk en individuele
christenen, daden van haat en terreur tegen Joden gepleegd hebben. Hoe is
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het mogelijk dat iemand met een relatie met de Vredevorst, in staat is tot
vooroordelen, haat, geweld en zelfs moord? Sommigen lossen deze cognitieve
dissonantie op door simpelweg te ontkennen dat de daders écht christen waren.
Maar dit excuus kan niet worden geaccepteerd. The LIST laat zeer duidelijk
en nadrukkelijk zien dat dit antisemitisme geen enkele generatie christenen
heeft overgeslagen. Door een culturele of geestelijke relatie met deze mensen te
erkennen, zetten we een eerste stap in het serieus nemen en erkennen van hun
daden. De volgende stap is ons hiervoor te verootmoedigen en zo uiteindelijk het
gehele lichaam van Christus te helpen deze zonden te belijden. Door vergeving
te vragen slaan we een hele nieuwe weg in, weg van deze gruwelijke zonden, wat
duidelijk een vereist doel is voor het bereiken van Gods Koninkrijk op aarde.
De drie belangrijkste auteurs van dit boek, Bob, Ray en Laura, spaarden geen
enkele emotionele moeite om zorg te dragen voor het grootste deel van de
gebeden en meditaties, die kunnen samengaan met verootmoediging voor en
berouw over christelijk antisemitisme. Daarnaast hebben ze contact gezocht
met christelijke leiders over de hele wereld, die onmiddellijk positief reageerden
op hun uitnodiging, om een bijdrage te leveren aan het schrijven van deze
overdenkingen.
We willen u, beste lezer, aanmoedigen u eveneens bij deze leiders aan te
sluiten en deze hoofdstukken in gebed te brengen, iedere dag één, 40 dagen
lang, eindigend met de tragische ‘feestdag’ Tisha b’Av, de negende dag van de
Hebreeuwse maand Av, dé treurdag van het Jodendom. Je kunt je lezen ook zo
timen dat het eindigt op Jom Kippoer, de Bijbelse Grote Verzoendag. U kunt de
data hiervoor vinden op https://9-av.com/40-day-calendar.
Nu u al zo’n groot deel van de inleiding gelezen hebt, vraagt u zich waarschijnlijk
af wie ik ben. Ik zou mezelf een voorbeeld kunnen noemen, van wat voor invloed
het op een Jood kan hebben, wanneer een groep christenen zich de boodschap
van dit boek en The LIST eigenmaakt.
Ik ben geboren in New York, in een traditioneel Joods gezin, wat onder andere
inhield, dat we dicht bij andere Joden bleven en onze afstand hielden van
alle anderen mensen, voornamelijk christenen. Maar kort na mijn twintigste
verjaardag ontdekte ik het bestaan van pro-Joodse christelijke organisaties, zoals
the International Christian Embassy Jerusalem, Bridges for Peace, Christian
Friends of Israël, en anderen. Vanwege mijn natuurlijke neiging vriendelijk te
zijn, maakte ik contact met deze christenen en hierop werd gereageerd met
warme, oprechte bereidheid zonder voorwaarden en met interesse in vriendschap!
Stel je eens voor, Joden en christenen kennen zulke grote verschillen, maar ze
hebben ook veel gemeen! Uiteindelijk is dat waar het allemaal op neerkomt,
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zoals de profeet Maleachi zegt:
“Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons
geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden
wij het verbond dat Hij met onze voorouders sloot?” Maleachi 2:10 (NBV)
Dit inzicht en vooral de warme en oprechte vriendschappen die ik mocht
ontdekken en ben gaan koesteren, hebben mij geholpen om samen met mijn
(destijds nieuwe) vriend Bob O’Dell onze organisatie Root Source op te zetten.
Bij Root Source zijn Joden en christenen gericht op wat zij gemeen hebben:
het opbouwen van vriendschappen, leren over de wortels van hun geloof en
het toewerken naar gemeenschappelijke doelen. Wees welkom op www.RootSource.com.
Gidon Ariel

Publisher, Root Source Press
February 2019
Hebron, Israel

ENDNOTES:

1. http://www.aish.com/atr/The_Number_40.html
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Van de tijdlijn naar The LIST
Door Ray Montgomery

“U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.”

I

Johannes 8:32 (NBV)

n 2008 begon ik met het opstellen van een christelijke tijdlijn om op die
manier een duidelijk overzicht te krijgen van de kerkgeschiedenis. In 2010
begon ik ook onderzoek te doen naar de Joodse geschiedenis, om wat van
de gaten in mijn tijdlijn op te kunnen vullen. Ik had er geen idee van waar deze
intellectuele zoektocht toe zou leiden.

Foto Ray Montgomery met zijn Tijdlijn.

14

.

Inleiding

Joodse geschiedenis
De Joden hebben eeuwenlang trouw de geschriften opgetekend, dus het zou
logisch zijn dat ze ook hun eigen geschiedenis trouw opgetekend zouden
hebben. Hoe meer onderzoek ik deed, hoe meer ik geconfronteerd werd met een
lelijke waarheid; de meeste van de wandaden werden gepleegd door christelijke
natiën of door christenen, ‘in de naam van Christus’.
Ik wist van de meer globale gebeurtenissen uit onze bloedige voorgeschiedenis,
zoals de Inquisitie, de Kruistochten, de verdrijving van Joden en de Holocaust,
maar waarom wist ik dan niets van al deze andere wandaden?
Terwijl ik de geschiedenis op deze websites door worstelde, jaar na jaar, eeuw
na eeuw, stapelden de gevoelens van schuld en afschuw zich op. Toen ik klaar
was, was ik volkomen verbijsterd. Dagenlang kon ik geen woord uitbrengen,
ik was er letterlijk misselijk van. Ik zakte weg in wat ik eerst dacht dat een
diepe depressie was, maar later realiseerde ik me dat het diepe rouw was. Ik had
geen van deze daden zelf begaan, waarom voelde ik me er dan toch zo schuldig
over? Waarom had het me drie pijnlijke maanden van onderzoek naar de Joodse
geschiedenis gekost om dit alles te ontdekken?
Ik kon alleen maar denken aan het tweede deel van Exodus 34:7:

“...maar Die niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de
kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het
vierde.” (NBV)

De reis van verootmoediging
Ik besefte uiteindelijk dat de zonden, die door mijn kerkvaders tegen de Joden
waren gepleegd, waarvan het gewicht nu zwaar op mijn schouders rustte, hun
collectieve schuld was die nu voor mij persoonlijk werd. Het enige wat ik kon
doen was het in berouw uitschreeuwen naar God en Hem smeken om Zijn
vergeving. Het kostte me weken om bevrijd te worden van twee millennia aan
schuld. Ik was gebroken.
Maar deze reis gaf me ook compassie voor de Joden, dus iedere keer wanneer ik
een Joods persoon ontmoette, legde ik uit wat ik had geleerd, bood ik excuses aan
voor de zonden van mijn kerkvaders en vroeg ik om hun persoonlijke vergeving.
En iedere keer opnieuw verraste het me weer hoe liefdevol en vergevensgezind
ze waren. Als er iemand boos zou moeten zijn en op zoek naar wraak (en het
volste recht zou hebben om wraak te nemen!), dan zijn het de Joden. En toch
hebben ze mij elke keer opnieuw zoveel genade, vergeving en compassie laten
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zien, dat het me nederig maakt.
Dit leidde ertoe dat ik me actief in ging zetten ter verdediging van Joden
en probeerde antisemitisme een halt toe te roepen en met wortel en al uit te
roeien. Ik gebruikte daarbij de kennis die ik had opgedaan om de houdingen en
overtuigingen van verkeerd geïnformeerde mensen te weerleggen.
Uiteindelijk leidde het er toe dat ik contact zocht met Bob O’Dell, in maart
2018, in de hoop dat hij misschien ‘iets zou kunnen doen.’ Ik had geen idee
welke enorme gevolgen zo’n ‘onschuldig mailtje’ zou hebben!
Contact met Bob O’Dell
In 2015 publiceerde Bob O’Dell zijn videoserie over bloedmanen. In het vierde
deel ‘Valleys and Shadows,’¹, vertelt hij over hoe hij begon aan een onderzoek
naar christelijke Jodenvervolging. Ik merkte de parallel met mijn eigen reis, maar
pas toen ik ze in maart voor de tweede keer bekeek, voelde ik me gedwongen
om contact met hem op te nemen. Ik heb altijd het verlangen gehad dat deze
kennis op grotere schaal zou worden verspreid, dus stelde ik voor dat met het
wereldwijde bereik van Root Source en de journalistieke capaciteiten van Bob,
hij hier misschien wel ‘iets mee zou willen doen’:
“Dit is mijn voorstel: waarom maak jij niet, ter voorbereiding op de
aankomende 9de Av, een serie studies over deze datum en over zijn
betekenis, wat je dan verbindt aan een samenvatting van de vervolging van
Joodse broeders en zusters door christenen in het algemeen, en de noodzaak
van globale gemeenschappelijke verootmoediging?”
Bob’s reactie:
“Een man (jij) vraagt een andere man (ik) om iets te doen wat God op zijn
(jou) hart gelegd heeft. Vervolgens krijgt de eerste man door de tweede
man een aantal taken toegewezen om te kijken of hij bereid is betrokken te
raken bij en werk uit te voeren voor het betreffende idee. Is het niet grappig
hoe zoiets werkt? Toch lijkt het me heel passend!”
Heel passend, inderdaad. Maar we wisten nog nauwelijks waar de resultaten van
ons gecombineerde onderzoek toe zouden leiden!
Het leidde tot onze samenwerking aan het boek The LIST! Samen met een
door 2000 mensen ondertekende Verklaring van Berouw, werden deze, op de
9de Av 2018, door een delegatie van christenen, overhandigd aan de voorzitter
van de Knesset, Yuli Edelstein. Vanuit dit hoopgevende begin kwam uiteindelijk

16
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dit boek met overdenkingen bij The LIST, met daarbij het plan om in augustus
2019 op de 9de Av in Jeruzalem bij elkaar te komen voor een plechtige
samenkomst!
De laatste stap van de reis is om metterdaad Israël te zegenen. Het is voor mij
een voorrecht deel te zijn van dit verootmoedigings project en om samen te
werken met Bob en onze bevindingen te presenteren in The LIST om er zo
bekendheid aan te geven. Ik heb het ook als een voorrecht ervaren dat ik een
aantal van de overdenkingen heb mogen schrijven. Het is mijn gebed dat de
Heer deze zal gebruiken om wereldwijd christenen tot verootmoediging over de
zonden van onze kerkvaders te brengen. En ik hoop dat de opbrengst van deze
twee boeken een klein gebaar van vriendschap en verzoening aan het Joodse
volk mag zijn.
Wilt u samen met mij dit gebed van verootmoediging bidden?
Hemelse Vader,
Dank U dat U Uw Zoon naar deze wereld stuurde, zodat wij door Hem
gered zijn en in en door Hem U kunnen volgen. Dank U dat U ons leven
leidt en dat U met ieder van ons een unieke weg wilt gaan.
Vader, ook wanneer onze weg een onverwachte wending neemt, blijft U
trouw. Omwille van Uw Naam leidt U ons op de weg van gerechtigheid.
Samen bevinden we ons nu op een weg die een “onverwachte wending”
neemt, want wie van ons kan zeggen dat we volkomen besef hebben van
alle zonden die begaan zijn in Uw Naam?
Wilt U ons leiden op de weg die we gaan, de weg van berouw? Laat ons
in de komende dagen zien hoe we ons kunnen verootmoedigen en berouw
kunnen tonen voor de zonden van onze kerkvaders en doordring ons van
de noodzaak om dit te doen omwille van de kerk wereldwijd. Begeleidt
en troost allen, die met elkaar deze weg van berouw en verootmoediging
willen gaan. Wilt U in ons een volledig oprechte reactie bewerken. En leidt
ons samen binnen in Uw liefdevolle omhelzing.
Geef ons Uw kracht wanneer we deelgenoot worden van het lijden wat U
hebt gezien.
Zegen het Joodse volk, maak ons mensen die in liefde naast hen staan en
help ons die liefde op tastbare manieren aan hen te tonen.

.
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En terwijl wij deze reis omarmen en onze geschiedenis accepteren, mogen
we dan ervaren dat het kennen van de waarheid ons daadwerkelijk bevrijdt.
In Yeshua’s kostbare naam,
Amen.

ENDNOTES:

1.
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Het valse verslag van de tien
spionnen te Kades-Barnea
Door Laura Densmore

D

oor de eeuwen heen is het Joodse volk zo ontzettend veel leed en slechte
dingen aangedaan en dit niet op zomaar willekeurige dagen, maar op
de 9de Av. Hoe is dit eigenlijk begonnen? En, nog belangrijker, hoe zal
deze dag van verdriet en rouw een dag worden van levensvreugde en blijheid
zoals beschreven staat in Zacharia?
“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De vastendagen in de vierde
en vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen
voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar
let wel: houd de vrede en waarheid in ere!” Zachariah 8:19 (NBV)
Een van de eerste geschiedenissen beschreven in ‘de LIST’ is een gebeurtenis
die plaatsvond te Kades-Barnea. De Rabbijnen leren ons dat de tien spionnen
niet op zomaar een dag hun valse verslag uitbrachten, maar dat dit gebeurde op
de 9de Av:
“Kaleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten,
zei:’We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We
kunnen dat volk makkelijk aan.’ Maar de mannen die met hem mee waren
geweest zeiden:’We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor
ons.’ En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat
ze verkend hadden. ‘Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist
hebben,’ zeiden ze, ‘verslindt zijn inwoners, en alle mensen die we er gezien

20

.

Hoofdstuk 1

hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de
Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige
sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.”
Numeri 13:30-33 (NBV)

De zonde van de tien spionnen was hun “valse verlag”; het ongunstige verhaal
dat ze het volk vertelden. De zonde van het volk was dat ze ervoor kozen dit
ongunstige en valse verslag te geloven in plaats van God’s Woord te geloven en
te vertrouwen op God en Zijn belofte aan hen. Ze liepen zo in de valkuil van de
zonde van ONGELOOF, ongeloof in het Woord van God.
Hun ongeloof had ernstige consequenties: hun generatie zou het Beloofde
Land niet intrekken maar door de woestijn ronddolen en daar sterven:
“En je kinderen zullen veertig jaar lang door de woestijn ronddolen om te
boeten voor je ontrouw, tot jullie lijken hier in de woestijn vergaan zijn.
Veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar zul je voor je
schuld boete doen, één jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het
betekent als Ik mijn handen van je aftrek.” Numeri 14:33-34 (NBV, accent door
auteur)

De zonde van het volk zorgde ervoor dat God ‘Zijn handen van hen aftrok’
maar hen niet losliet. Vanuit de hemelse rechtbank komt een strafmaat voor
hun overtreding; veertig dagen hebben zij het land verkend, veertig jaar zullen
zij ronddolen in de woestijn.
Het woord voor ‘vals verslag’ is ‘dibbah’, dit betekent: kwaadsprekerij/ laster,
fluistering of vals verslag. Over wie spraken de spionnen dan kwaad in dit valse
verslag? Ze belasterde de aard en het karakter van God Zelf ! Hun gebrek aan
vertrouwen in God’s beloften aan hen was verraad jegens de God van Israël!
Dit valse verslag zorgde voor angst, twijfel en ongeloof in de harten en geest
van de mensen van het volk. Het valse verslag verspreidde zich als een lopend
vuurtje door het kamp. Iedereen die het hoorde geloofde het en beging op die
manier juist de zonde van ongeloof. Ze vertrouwde niet langer op God, op Zijn
Woord en op Zijn beloften. God had hen de volgende belofte gedaan:
“‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte
volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want Ik
maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er
zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen
zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende
generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je
nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont,
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zal Ik jou en je nakomelingen voor altijd
in bezit geven, en Ik zal hun God zijn’.”
Genesis 17:4-8 (NBV)

Het volk was diep bedroefd en treurde de hele
nacht. De volgende dag waren ze klaar om hun
bezittingen in te pakken en terug te keren naar
Egypte, in plaats van samen met God op te
trekken naar het Beloofde Land.

Pictured above: Abraham’s seed to be more
numerous than the stars.

De afschuwelijke geschiedenis van de
(minimaal) afgelopen 2000 jaar tegen het
Joodse volk begint met de zonde van Israël te
Kades-Barnea. Het is misschien makkelijk om
nu, terugkijkend, te wijzen op het gebrek aan
geloof van de Israëlieten te Kades-Barnea en
hen de schuld te geven.

Wanneer we echter de geschiedenis van de vroege Kerk doorlezen, zien we een
patroon. Als u ‘the LIST’ leest zult u ontdekken dat zelfs de ‘beste’ kerkvaders
niet geloofden in de belofte die God aan Mozes deed op de berg Sinaï. Ze
accepteerde de verbondsbeloften niet als nog altijd geldend, ook nu!
In dit boek stellen wij dat de zonde van ongeloof, ongeloof in God’s Woord,
één van de kernzonden is die geleid heeft tot de vele gruweldaden die het
Joodse volk zijn aangedaan in de Naam van Christus. Het is dit ongeloof in
God’s Woord, en dan met name het ongeloof in de Joodse Geschriften (of
het Oude Testament), dat geleid heeft tot de vervangingstheologie. Deze
vervangingstheologie is door de eeuwen heen een drijvende kracht geweest
achter de vervolging van het Joodse volk.
Mag ik u toch ook een sprankeltje hoop bieden, nu we aan het begin staan van
deze gezamenlijke veertig dagen tocht?
Wellicht kan God door deze veertig-dagen toch iets goedmaken van de veertig
jaren waarin de Israëlieten ronddoolden in de woestijn bij Kades-Barnea?
Wellicht kan onze bewuste keuze te wandelen in geloof in de God van Israël
en de volheid van Zijn Woord, iets goed kan maken van de zonde van ongeloof
van de Kerk?
God ‘trok Zijn handen af ’ van de Israëlieten als gevolg van hun zonde van
ongeloof. Wellicht dat wanneer wij deze veertig-dagen tocht gaan in trouw
en gehoorzaamheid hier een keer in zal komen en de belofte vernieuwd mag
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worden. Laten we samen aan deze tocht beginnen en zien wat de God van Israël
gaat doen!
Wilt u samen met mij dit gebed van verootmoediging bidden?
Hemelse Vader,
Wij willen op de bres gaan staan en ons verootmoedigen in naam van
de Israëlieten te Kades-Barnea. We belijden de zonde van ongeloof. Ze
vertrouwden U niet. Ze geloofden niet in Uw Woord of de verbondsbelofte
die U aan hen gedaan hebt.
Verder in de loop van de tijd willen we belijden dat onze kerkelijke
voorvaders ook niet geloofden in God’s Woord, gesproken tot Mozes
op de berg Sinaï. We verootmoedigen ons voor deze zonde van ongeloof
in het Woord van God in de levens van onze kerkelijke voorvaders. We
verootmoedigen ons ook voor de zonde van ongeloof in onze eigen levens
en de zonde van ongeloof in de Kerk vandaag de dag.
Wilt U ons helpen Vader? Wilt U ons zegenen met een onwankelbaar
geloof in U en in Uw Woord? Zodat we meer geloof en vertrouwen hebben
in Uw Woord dan in wat onze eigen ogen zien of onze omstandigheden
ons vertellen.
Abba, zo aan het begin van deze veertig dagen van berouw willen we U
vragen of U, voor elke dag van berouw, één van de veertig jaren van oordeel
terug wilt nemen. Zodat aan het einde van deze veertig dagen veertig jaren
van oordeel veertig dagen van trouw en gehoorzaamheid geworden zijn die
U hebt gevonden in Uw volk?
Wilt U, door deze veertig dagen van berouw die veertig jaren inlossen en
zorgen voor een omkeer en Uw zegen geven?
Abba, wij verlangen ernaar onze ogen steeds gericht te houden op U,
de God van Israël. U bent goed, U bent vol van genade, compassie en
liefdevolle vriendelijkheid. U liegt nooit. Uw Woord is waarheid en houd
voor eeuwig stand. Wij richten ons oog op U. We houden van U en we
willen vertrouwen op U en op Uw Woord, op al Uw Woorden van Genesis
tot Openbaring!
In Yeshua’s Naam,
Amen en Amen!

40 dagen tot de 9de Av

40 dagen tot Jom Kippoer

Dag 2:

Dag 2:

Dag 2:

.
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Uit het veld geslagen
Door Bob O’Dell

I

k kan me nog goed herinneren hoe ik me voelde in april 2013 – ik voelde me
als een racepaard, dat net na het startsein de baan op rent met een duidelijk
doel voor ogen maar toch tegelijkertijd ook losgelaten. Ik was begin 50, had
mijn carrière in de elektronica opgegeven en ik had – voor het eerst in mijn leven
– negen maanden apart gezet om te gaan ontdekken wat God’s volgende doel
met mijn leven zou worden. Ik wist dat enkel voor jezelf leven geen zegevierend
plan is voor de lange termijn en ik zag er naar uit te kunnen ontspannen na een
hectische baan met een hectisch reisschema, en de ruimte te hebben om ‘wat
dan ook’ te gaan onderzoeken.
Eén van mijn interesses in die tijd waren zogenaamde ‘eindtijd profetieën’. In
die dagen waren er een aantal veelbesproken en interessante theorieën die te
maken hadden met Israël; de Bloed maan, de Zevenjarige Shemitah cycles enz.
Ik had de afgelopen 25 jaar veel samengewerkt met Israëli’s op het gebied van
hightech en was ook regelmatig in Israël geweest. Maar nu had ik tijd om Israël
eens te bekijken vanuit een meer Bijbels perspectief. Ik kwam er al snel achter
dat als ik deze onderwerpen echt goed wilde bestuderen ik eerst een groot gat
in mijn kennis op moest vullen; geschiedenis. Ik wist maar heel weinig over de
geschiedenis van de wereld in het algemeen en van het Christendom en Israël
in het bijzonder, vooral als het ging om de na-Bijbelse periode, de afgelopen
2000 jaar.
Toen ik deze geschiedenis ging bestuderen en onderzoeken ontdekte ik een
afschuwelijk maar ook verbazingwekkend patroon van Joodse tragedies die allen
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hadden plaatsgevonden op de 9de dag van de 5e maand van de Joodse kalender,
de 9de Av. Ik geef een paar voorbeelden die ook benoemd worden in the LIST:

•

De verwoesting van de Eerste Tempel door Nebukadnezar in 586
v.Chr.

•

De verwoesting van de Tweede Tempel door de Romeinen in 70
n.Chr.

•

Het neerslaan van de Joodse Opstand in 135 n.Chr.

•

Het begin van de eerste kruistocht in 1096 n.Chr.

•

De dag waarop Engeland alle Joden uitwees in 1290 n.Chr.

Pictured above: Destruction of the Second Temple in 70 AD.

•

De dag waarop Spanje alle Joden uitwees in 1492 n.Chr.

•

De dag waarop Himmler toestemming kreeg voor het uitvoeren
van ‘The Final Solution’ in 1941 n.Chr.

Nadat ik me in grote lijnen had ingelezen in de geschiedenis van de afgelopen
2000 jaar heb ik me verdiept in de Joodse en christelijke geschiedenis en
die bestudeerd vanuit verschillende gezichtspunten; katholiek, protestants,
messiaans, seculier en orthodox. Ik las ruim 50 boeken en kreeg de smaak te
pakken! Ik begon te ontdekken dat de relatie tussen christenen en Joden veel
-laten we zeggen - complexer was dan ik me had gerealiseerd.
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Ik begon met het maken van een overzicht van alle specifieke daden van
vervolging gericht tegen christenen en Joden en noteerde deze in aparte
bestanden. Steeds wanneer ik weer over iets nieuws las noteerde ik de plaats
en de datum en gaf een korte beschrijving van wat er had plaatsgevonden. Al
vrij snel werd me duidelijk dat de lijst van wandaden tegen de Joden vele malen
langer was dan de andere lijsten die ik aan het opstellen was. Ik was er een
beetje vanuit gegaan dat de verschillende boeken die ik las allemaal min of
meer dezelfde daden van vervolging zouden herhalen. Maar in plaats daarvan
ontdekte ik in elk nieuw boek weer nieuwe vervolging tegen de Joden.
Toen werd het de 9de Av in de zomer van 2013. Nu ik hun geschiedenis
bestudeerd had begreep ik beter waarom de Joden deze dag apart zetten om te
bidden en te vasten. Ik kreeg een idee: wat als ik mijn studie geschiedenis deze
dag eens opzij schoof en me vandaag zou verdiepen in alle daden gericht tegen
het Joodse volk?
Ik opende het bestand dat ik had opgesteld en zag tot mijn verbazing dat het
meer dan 500 gebeurtenissen telden, uitgespreid over meerdere pagina’s! Lieve
help, zelfs als ik maar één minuut aan elk punt zou besteden dan zou ik nog
ruim 8 uur bezig zijn!
Desondanks was dat wat ik besloot te doen. Op de 9de Av 2013 zou ik, net als
de Joden die dag vasten. Ik zou één minuut nemen om bij elke gebeurtenis van
mijn lijst stil te staan, deze overdenken en dan verder te gaan met de volgende
gebeurtenis. Bijvoorbeeld:

•

Een pogrom; ± 414 n.Chr.

•

Een moord; ± 1096 n.Chr.

•

Een opstand tegen Joodse inwoners; ± 1190 n.Chr.

•

Joden dwingen tot het dragen van speciale kleding; ± 1259 n.Chr.

•

Het verbannen van de Joden uit een bepaald dorp of regio; o.a. uit
Frankrijk in 1182 n.Chr.

•

Het invoeren van specifieke wetgeving om het Joodse leven te
verhinderen; ± 306 n.Chr.

•

Verhindering van de arbeidsmogelijkheden; ± 1310 n.Chr.

•

Een antisemitisch geschrift van een kerkvader; ± 386 n.Chr.

•

Vernedering; ± 1195 n.Chr.
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•

Verbranding van Joodse boeken; ± 681 n.Chr.

•

Aanval door een volksmenigte; ± 1147 n.Chr.

•

Joden beschuldigd van het veroorzaken van een natuurramp; ±
1020 n.Chr.

•

Joden beschuldigd van het veroorzaken van een epidemie; ± 1348
n.Chr.

•

Joden beschuldigd van willekeurige moorden; ± 1287 n.Chr.

•

Synagoge in brand gestoken; ± 1221 n.Chr.

•

Menselijk bloed uitgegoten over Joodse Matzes; ± 1270 n.Chr

Ik nam per regel een minuut om na te denken over wat er beschreven stond. Ik
probeerde me voor te stellen hoe het zou zijn om ter plekke aanwezig te zijn
geweest en deze dingen te hebben gezien of meegemaakt. Vervolgens nam ik
een minuut voor de regel erna en zo verder.
Dinsdagmorgen 16 juli 2013 om 08 uur nam ik plaats in mijn studeerkamer
en begon. In het begin ging het best goed, maar terwijl de dag verstreek bleven
de gebeurtenissen zich opstapelen. Ik dacht niet alleen na over wat de Joden
allemaal hadden doorgemaakt, maar ik werd me er ook steeds meer van bewust
dat ik – op een paar gebeurtenissen na – hier niet van wist. Hoe bestond het dat
ik hier in mijn hele leven als christen nooit iets over gehoord had, zelfs niet van
de Israëlische Joden met wie ik 25 jaar dagelijks had samengewerkt?
Waarom heb ik hier nooit iets over gehoord? Die vraag bleef ik mezelf die dag
steeds opnieuw stellen.
Ik las over honderden gebeurtenissen vanaf de tweede eeuw en verder en de
wandaden werden steeds maar erger en erger. Dit was echt de meest bizarre
vastentijd waar ik ooit aan had deelgenomen. Op een bepaald moment aan het
begin van de middag, toen ik ergens in het jaar 1200 aangekomen was kon ik
niet langer blijven zitten en lezen. Ik werd er letterlijk ziek van en moest stoppen.
Ik heb het niet eens volgehouden tot aan de afschuwelijke gebeurtenissen in de
latere eeuwen! Ik was volledig overweldigd door de wandaden tegen de Joden
door de Europese christenheid bedreven zijn.
Toen realiseerde ik me nog iets, iets wat juist ontbrak op de lijst; er was nergens
een vermelding van Joden die kwaad met kwaad vergolden en wraak genomen
hadden voor dat wat wij hen aangedaan hebben.
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Ik was verbijsterd.
Ik was helemaal uit het veld geslagen door deze historische feiten, en ik was nog
niet eens halverwege mijn project!
In de weken die volgden worstelde ik met de vraag hoe ik moest reageren
op dat wat ik ontdekt had. Uw reactie hoeft niet precies dezelfde te zijn als
die van mij. We zijn ten slotte allemaal unieke kinderen van God. Toch ben
ik blij dat ik kan melden dat God me heeft laten zien hoe ik verder moest.
De volgende grote taak die God voor me had, was om opnieuw naar Israël
te gaan. Dit keer niet om Israëlische elektro-technici te ontmoeten, maar om
te kijken of ik orthodoxe Joden van dienst kon zijn met mijn werkervaringen.
Rond januari 2014 ontmoette ik de orthodox Joodse Gidon Ariël na een lange
reeks ‘toevalligheden’. We ontmoeten elkaar op de muren van Jeruzalem en
hij vertelde over zijn droom het evangelie met christenen te delen vanuit een
authentiek Joods perspectief.
Gidon’s visie werd de hoofdbron en leidde tot de publicatie van het boek the
LIST en het boek wat u nu aan het lezen bent. Maar dit is niet het eerste boek
dat Gidon publiceert, die eer valt toe aan het boek ‘Israël FIRST!’ waarvan
zowel ikzelf als Gidon auteurs zijn en waarin ik een uitgebreidere versie deel van
het verhaal dat ik zojuist geschreven heb.
In 2018 zocht Ray Montgomery contact met mij. Hij had zojuist mijn verhaal
gelezen en vertelde dat hij een soortgelijke ervaring doorgemaakt had zo’n
drie jaar eerder. Naar aanleiding van dit gesprek combineerden we onze beide
onderzoeken en publiceerden we een document getiteld the LIST. Dit kwam
uit, net voor de 9de Av in 2018.
Uw leven en levensverhaal zijn kostbaar in Gods ogen. Uw leven is voor God
net zo kostbaar als dat van mij. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer u uw leven
volledig aan God overgeeft en ik mijn leven volledig aan God over geef, Hij
onze levensverhalen zal vervlechten en gebruiken om de grote kloof die er is
tussen Joden en christenen te overbruggen. Om dit te doen hoef je niet per
definitie naar Israël af te reizen, hoewel het best kan dat God dit op een bepaald
moment van je vraagt. U hoeft enkel God’s doel met uw leven te vervullen.
De kloof tussen Joden en christenen is zo wijd dat er mensen zoals u en ik
nodig zijn om deze te overbruggen. En ik kan als volgende stap niets beters
bedenken dan dat we ons de komende 40 dagen verdiepen en onderdompelen
in dit studieboek met daarin confronterende ideeën en persoonlijke verhalen.
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Wilt u samen met mij dit gebed van verootmoediging bidden?
Hemelse Vader,
We willen de komende 40 dagen een weg van berouw bewandelen. Wilt U in
die tijd in ieder van ons werken tot Uw eer?
Wilt U ons voorbereiden en helpen onze eigen voorgeschiedenis onder ogen
te zien en serieus te nemen? Wilt U ons leiden in ons gebed op wegen waar
we zelf misschien nooit aan gedacht zouden hebben? Leidt onze harten.
Leidt elke stap die we zullen zetten. Leidt ons op Uw eeuwige weg en in de
volheid van Uw vrede.
We bidden voor de vrede van Jeruzalem op dit moment. We willen U vragen
of U ieder van ons wilt gebruiken als vredestichter in Uw plan met Jeruzalem,
Israël en de wereld.
In Yeshua’s Naam,
Amen.

