Waar was God tijdens de Holocaust?
De vraag die miljoenen zich hebben
gesteld, roept vaak alleen maar nog
meer vragen op. We zouden deze vraag
ook anders kunnen stellen:
“Waar was de mens tijdens de
Holocaust?”
Immers het woord ‘Holocaust’ , staat
voor de systematische, onmenselijke ,
nagenoeg industriële moord op zes
miljoen Joden voltrokken tijdens de
Tweede Wereldoorlog door het
naziregime van Adolf Hitler.
Onmenselijk, maar waar was de mens?
Holocaust
betekent
letterlijk
‘brandoffer’ Ook onze regering,
vorstenhuis en een te groot deel van ons
volk heeft grote schuld aan deze
genocide. Een groot aantal slachtoffers
valt in vernietigingskampen als
Auschwitz, Sobibór en Treblinka. In
1933 komen Adolf Hitler en zijn
antisemitische NSDAP aan de macht in
Duitsland. Met de Neurenberger
Rassenwetten maken zij Joden officieel
tot tweederangsburgers. Op de

Wannsee-conferentie, 1942 besluiten de
nazi's definitief om de Joden in
vernietigingskampen als Auschwitz om
te brengen met het gas Zyklon B. De
eerste gaskamer werd een maand voor
de Wannsee-conferentie (20-1-1942)
reeds in gebruik genomen in de Poolse
stad Oświęcim (Duits: Auschwitz).

Maar we willen de vraag beantwoorden:
Waar was God tijdens de Holocaust?
Willen we het heden begrijpen dan
moeten we het verleden bestuderen.
Maar helaas: “De geschiedenis leert dat
de mens niets leert van de
geschiedenis.” En toch willen wij met
deze stelling breken en leren, in het
bijzonder van de geschiedenis van Gods
volk, Israël.
De geschiedenis van het volk Israël
zouden we kunnen laten beginnen bij
Abram, Isaac en Jacob (Israël). Toch
gaan we een start maken bij het
allereerste begin, in de Hof van Eden.
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Daar stelt God: “En Ik zal vijandschap
zetten tussen u (satan) en de vrouw, en
tussen uw zaad (Jezus Christus) en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij
zult het de hiel vermorzelen. Gen.3:15

en zijn ideeën over lebensraum in de
nazi-ideologie injecteerde. Haushofer
pleegde zelfmoord in 1946 oud 76 jaar.

Steeds heeft satan geprobeerd te
voorkomen dat het ‘zaad van de vrouw’
(Jezus) geboren zou worden, denk aan:
•

vernietiging van het volk Israël
in Egypte.

•

de bijna geslaagde genocide van
het Joodse volk onder koning
Ahasveros,
geprogrammeerd
door de Jodenhater Haman.

•

de kinderenmoord door
Jodenhater
Herodes,
Bethlehem.

•

de
honderden
pogroms
uitgevoerd op de Joden in de
geschiedenis. Een voorbeeld
hiervan zijn de pogroms die in
1881-1884, 1893-1894 en 19041905 plaatsvonden in tsaristisch
Rusland. Vele duizenden joden
werden vermoord. (‘Pogrom’ is
Russisch
woord
voor
vernietiging)

de
in

Haushofer en Hess

En dan nu, de Holocaust uitgevoerd
door Hitler en zijn trawanten. Het
nationaalsocialisme is sterk beïnvloed
door de occultist Karl Ernst Haushofer
de man die grote invloed had op Hitler

K. E. Haushofer

Rudolf Hess was een van
zijn
studenten
en
Haushofer
onderhield
met hem een sterke
vriendschapsband.

Hess was de rechterhand, vervanger van
Hitler, hij werd tot levenslang
veroordeeld (Neurenbergproces) en
pleegde zelfmoord in 1987 zijn naam
mocht niet meer worden genoemd
alleen zijn nummer 7…
In ons taalgebruik wordt het woord ‘hel’
gebruikt als bijvoeglijk- of als
zelfstandig naamwoord. Helse pijnen
doorstaan zoals:
•

de hel van 1812, Grande Armee
Napoleon richting Rusland.
600.000 doden.

•

de hel van ’63 (Elfstedentocht)

•

de hel van Srebrenica juli 1995,
8000 moslimmannen vermoord.

In werkelijkheid is de hel de
toekomstige
plaats
van
de
Godverlatenheid de eeuwige plaats en
de situatie zonder God. Enigszins
begrijpelijk dat we dan spreken over de
hel
van
de
concentratieen
vernietigingskampen
van
het
naziregime (1933-1945) waar 6 miljoen
joden zijn vermoord. Er zijn inmiddels
42.500 ‘nazi-kampen’ in kaart gebracht,
rekening houdend met een brede
invulling van deze definitie.
Waarom steeds weer die repeterende
vraag:
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Waar was God tijdens die helse
periode in Duitsland.......???
Geen antwoord hierop hebben wil
twijfel uitdrukken........Is God schuldig
aan de uitroeiing van meer dan 30% van
het Joodse volk?
Neen, roepen we vermoedelijk in
koor...maar wat is ons antwoord - wat
moet onze reactie hierop dan zijn..?

Waar was God toen zijn volk werd
uitgemoord althans een 1/3 deel. Waar was God toen dat erge gebeurde in
de geschiedenis of in ons leven?
Onderhuids heb ik een afkeer van
vragen in de trant van, God ter
verantwoording te roepen - vragen te
stellen in de stijl van: als God dan liefde
is waarom dan.?
Zou het kunnen zijn dat God aan ons al
eerder vragen stelde?
Vragen die
gesteld werden of worden vanwege het
gehoorzamen
aan
Hem?
Ongehoorzaamheid van ons - van mij
waardoor we in de ellende kwamen.

Ik heb met deze vraag vroeger
gezeten....en niet alleen ik - miljoenen
met mij.
Ook Eliëzer (Elie)
Wiesel (1928 - 2016)
Joods-Amerikaans
schrijver, hij
overleefde diverse
kampen en zelfs de dodenmarsen aan
het einde van de oorlog van de SS
doorstond hij. Hij heeft het alsnog ‘vergebracht' zeggen we dan. Veelvuldig
gelauwerd met internationale
onderscheidingen - Zijn omvangrijk
literair oeuvre bezorgde hem de eerste
vredesprijs voor literatuur. Ridderorders etc.
In 2006 wees Elie Wiesel zelfs een
informeel verzoek af van de Israëlische
regering om president van de Joodse
staat te worden. Hij wilde liever
doorgaan met schrijven en in Amerika
blijven wonen.

Zo begon het reeds in de Hof van Eden.
Duidelijke afspraken waren er gemaakt.
Ongehoorzaamheid bracht Adam en
Eva achter de struiken.
En God vroeg; "Waar zijt gíj?" Niet de
mens vroeg: "Waar bent U?"
We kunnen het boek Job kennen. Job
stelt God ook rebelse vragen maar:
uiteindelijk antwoord God door.........
aan Job vragen te stellen.
Dan pas is het de rechtvaardige Job die
zijn woorden herroept en boete doet in
stof en as.
Er zijn 3 soorten vragen:
1.

vragen waar we antwoorden op
krijgen

2.

vragen welke niet beantwoord
(kunnen) worden

3.

vragen die niet gesteld mogen
worden
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Laten we voorzichtig zijn met vragen
aan God voor te leggen die niet kunnen
- niet mogen - en die vaak toch gesteld
worden uit onvermogen - gebrek aan
kennis....zelfs misschien uit arrogantie zelfingenomenheid.
Wie is God....? Wat denk je wel - wat
denk ik wel?
We hebben denk ik allemaal de neiging
de Bijbel te interpreteren naar
gezichtspunten of filosofieën die bij ons
passen.
Onder ons zijn vele tijdgenoten met
weinig interesse in de geschiedenis,
jammer. We zouden er wijzer door
kunnen worden.

Aanvankelijk dacht Herzl dat Oeganda,
Madagaskar en Argentinië ook serieuze
opties waren als vestiging voor een
joodse staat en land.
In 1896 werd Herzl’s boek "Der
Judenstaat” (De staat van de joden)
gepubliceerd. Hij stelde daarin dat het
Joodse volk Europa moest verlaten voor
Palestina, hun historische thuisland.
Herzl
begon
te
geloven
dat
antisemitisme niet kon worden
verslagen of genezen, alleen vermeden,
en dat de enige manier om het te
vermijden de oprichting van een Joodse
staat was. Een dag voor zijn dood zei hij
tegen dominee William H. Hechler:

We zouden ons voordeel er mee kunnen
behalen.
Om de vraag: “Waar was God tijdens de
Holocaust...?” te beantwoorden zouden
we de geschiedenis beter moeten
kennen.
In het begin van
de vorige eeuw
(begin
1900)
zag God het
monster van het
antisemitisme
(Jodenhaat) als
Theodor Herzl 1860 - 1904
een wolk over Europa komen - ook in
Nederland.
En God nam Zijn maatregelen. Hij
raakte het hart aan van Theodor Herzl
een Joodse journalist die de
zogenaamde Dreyfus-affaire versloeg.
Hij was in Frankrijk getuige van een
schrikbarende
explosie
van
antisemitisme. Hij schreef: "Wij Joden
zijn nog steeds niet voldoende vertrapt
om te geloven dat onze enige hoop de
terugkeer naar Zion is....."

Herbegraven van Herzl 1949, Mount Herzl, Jeruzalem

"Groet Palestina voor mij. Ik heb mijn
hartenbloed gegeven voor mijn volk."
Hij stierf op 3 juli 1904 in Edlach,
Neder- Oostenrijk.
Ze'ev Jabotinsky
(1880-1940,
New
York) een persoon
welke enorm veel
invloed gehad heeft
op de terugkeer van
de Joden naar Israël.
Dit blijkt doordat in
Ze’ev Jabotinsky
Israël 57 straten,
parken en pleinen vernoemd zijn naar
Jabotinsky. Meer dan enig ander
persoon in de Joodse of Israëlische
geschiedenis. Jabotinsky hij is de meest
herdachte historische figuur in Israël.
Duizenden en duizenden wereldwijd
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heeft hij gewaarschuwd. Hij sprak
vloeiend Russisch, Jiddisch, Hebreeuws
en Italiaans.
In 1938, verklaarde Jabotinsky in een
toespraak tot Poolse Joden dat zij
woonden "aan de rand van de vulkaan"
en waarschuwden dat de situatie in
Polen in de nabije toekomst drastisch
zou kunnen verslechteren. 'De ramp
nadert, ik zie een vreselijke foto de
vulkaan
die
binnenkort
zijn
vernietigingsvlammen zal uitspuwen'
waren zijn woorden.
Jabotinsky waarschuwde vervolgens de
Joden in Europa dat ze zo snel mogelijk
naar Palestina moesten vertrekken.
Jabotinsky was een auteur, dichter,
redenaar zionistische leider, Russischjoodse revisionistische, soldaat en
medeoprichter van het Joodse Legioen
van het Britse leger in de Eerste
Wereldoorlog, oprichter van de Joodse
Zelfverdedigingsorganisatie in Odessa.
Later richtte hij verschillende Joodse
organisaties op in Palestina, waaronder
Betar , Hatzohar en de Irgun.
Zijn visie?: “Wij allemaal, alle joden en
zionisten van alle stromingen, willen het
beste voor de Arabieren van Eretz
Israël. We willen zelfs niet één Arabier
van de linker- of rechteroever van de
Jordaan verdrijven. We willen dat ze
zowel economisch als cultureel floreren.
We stellen ons het regime van Joods
Palestina als volgt voor: het grootste
deel van de bevolking zal Joods zijn,
maar gelijke rechten voor alle Arabische
burgers zullen niet alleen worden
gegarandeerd, ze zullen ook worden
vervuld."
Belangrijke uitspraken van hem zijn o.a.





"Liquideer
(vernietig)
de
diaspora (verstrooiing) of de
diaspora zal u doden.."
“De joden kunnen het dynamiet
worden dat het Britse rijk zal
opblazen."

De Joden die de Tenach kende wisten
van de profeet Ezechiël (zie hieronder) zij bemerkten de toename van het
antisemitisme ze werden gewaarschuwd
door Herzl en Jabotinsky.
….daarom spreek: zo zegt de Here
Here: Ik zal u vergaderen uit de volken
en u bijeenbrengen uit de landen waarin
gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land
Israël geven; Ezechiël 11:17
Zelfs maakte God
het mogelijk door
de politiek zo te
sturen dat hun
land aan Abraham
onder ede door
God toegezegd werd vrijgemaakt
door de Balfourt
Arthur Balfourt
declaration. De Eerste wereldoorlog had
hiervoor de weg gebaand. De Balfourtdeclaratie van 1926 is een verklaring die
door leiders van het Britse Rijk tijdens
de Imperial Conference van 1926 werd
aangenomen.
De declaratie is vernoemd naar Arthur
Balfourt, voormalig Brits premier en
voorzitter
van
de
conferentie.
Palestina werd geopend voor joodse
immigranten!!!
En nu komt het: De geschiedenis
kennen!
Jabotinsky's.... waarschuwingen en
adviezen werden gericht tot “dovemans
oren”. Hij stierf op 3 augustus 1940 in
Hunter New York aan een hartaanval
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waar hij begraven werd, oud 59 jaar. In
1964 werd hij samen met zijn vrouw in
Israël herbegraven.
Theodor
Herzl….
voelde
zich
afgewezen en stierf vroegtijdig. Hij
schreef in zijn dagboek: "Ik heb het
recht om 's-werelds grootste antisemiet
te worden."
Als je in een put springt is God niet
verplicht je eruit te halen.
Het volk dat de waarschuwingen van
Herzl en Jabotinsky in de wind had
geslagen - ja, de mogelijkheid kreeg om
terug te keren naar Palestina (Israël)‘bleef bij de vleespotten van Egypte’
zitten en werd op een vreselijke wijze
geliquideerd - vernietigd door Hitler en
zijn duivelse trawanten.
De profeet Jeremia heeft zo'n 2500 jaar
geleden
tijdig
gewaarschuwd,
geprofeteerd over de komende invasie
van Nebukadnezar, de ‘Babylonische
Holocaust’.

Graf Jabotinsky, Mount Herzl, Jeruzalem

Terug naar Eliëzer (Eli) Wiesel......
•

hij werd opgevoed volgens de
Tenach (orthodox).

•

zijn familie uitgemoord waarvan
zijn vader, tijdens de dodenmars
op ‘t laatste moment. Deze
vonden plaats tussen herfst 1944
en april 1945, (500.000 doden)

•

hij werd veelvuldig gelauwerd
met
internationale
onderscheidingen
o.a.
de
Nobelprijs Literatuur.

•

Hij kreeg het Presidentschap van
Israël aangeboden en weigerde
dit.

En had Jezus Zelf niet gewaarschuwd
voor de ‘Romeinse Holocaust’ die is
gekomen ten tijde van Titus (70 j. na Chr.)?
Ook in de dagen van Nehemia en Ezra
waren niet alle joden bereid terug te
gaan naar het verwoeste Jeruzalem om
het weer op te bouwen. Eveneens werd
de waarschuwing van Jezus Christus in
de wind geslagen door het merendeel
van de joden, alleen de christenen waren
tijdig gevlucht gedachtig aan Jezus’
woorden.

Wat een status van dienst...maar Eli
Wiesel, hij blijft toch weg uit Israël,
leeft en sterft bij de ‘vleespotten van de
Verenigde Staten van Amerika’.

Eén van de vele straatnamen "Jabotinsky"
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Waar was God tijdens de Holocaust?
Waar was Hij vóór de Holocaust?
God was er, maar men vroeg niet naar
Hem.
Terwijl Hij er was, terwijl Hij
waarschuwde, gaf men: "Niet thuis" er
werd niet geluisterd, niet gehoorzaamd.

Flores Bakel (Nacht und Nebel), ds. J.
Overduin (Hel en hemel van Dachau) en
vele anderen. Maar bovenal Gods
Woord: Job 26:6 en Psalm 139:8
Want zo zegt de Here: Neen, als voor
Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn,

En dan toch nog de vraag stellen: "Waar
was God tijdens de Holocaust?"
Ongetwijfeld hebben de joden dat zich
destijds in Babel ook afgevraagd, waar
is God in onze ballingschap?
Het volk was gewaarschuwd door
Jeremia en de voorzegde straf voltrok
zich. Maar dezelfde profeet mocht ook
de bevrijding die ter Zijnertijd zou
komen reeds aankondigen tegelijkertijd
met de straf, die dan ook kwam, na 70
jaren.
Zelfs krijgt Jeremia een boodschap voor
de nabije toekomst nl. dat geheel het
volk Israël weer zal terugkeren en wel
op een manier die indrukwekkender en
grootser is dan de uittocht van Israël uit
Egypte onder Mozes.
God koestert (verwent) ondanks dat Hij
straft- ja tijdens het straffen - heeft God
gedachten van vrede en niet van onheil
- om u een hoopvolle toekomst te
bereiden. (Misschien goed om in de
opvoeding dit als principe te gebruiken
wanneer straf moet worden uitgedeeld
aan ons lieve kroost).
Israël kreeg een bestraffing van 70 jaar,
wel verdiend - 2 Kron.36:20+21
Toch was God daar in Babel aanwezig,
denk aan Daniel zoals Hij ook in de
Holocaust kampen aanwezig was,
getuigenissen genoeg, Corrie ten Boom,

Holocaustmonument Amsterdam detail gedenksteen

dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk
woord aan u in vervulling doen gaan
door u naar deze plaats terug te
brengen. Want Ik weet, welke gedachten
Ik over u koester, luidt het woord des
Heren, gedachten van vrede en niet van
onheil, om u een hoopvolle toekomst te
geven. Jesaja 29:10+11
Jeremia mocht ook nog een woord van
de Here doorgeven die nog in vervulling
moet gaan.
Daarom zie, de dagen komen, luidt het
woord des Heren, dat men niet meer zal
zeggen: Zo waar de Here leeft, die de
Israëlieten uit het land Egypte heeft
doen optrekken, maar veeleer: Zo waar
de Here leeft, die het nageslacht van het
huis Israëls heeft doen optrekken en die
het heeft doen komen uit het
Noorderland en uit al de landen
waarheen Hij hen verdreven; en zij
zullen op hun eigen grond wonen.
Jer. 23:7+8
Moeilijk om alles achter te laten en naar
het land terug te gaan waar alles in puin
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ligt en weer opgebouwd moet worden.
Maar Nehemia ging. Hij gaf gehoor aan
hetgeen door de profeten was voorzegt.
Had men maar gebruik gemaakt van de
Balfourt declaration, had men maar
geluisterd naar Theodor Herzl- en
Jabotinsky!
Maar dit staat vast: God was er, God is
er en God zal er altijd zijn voor zijn volk
Israël, Hij heeft een eeuwig verbond
gesloten, wij zijn daar getuigen van, het
land Israël wordt weer bewoond door
een deel van de kinderen van Abraham.
God zal er ook altijd zijn voor een ieder
die in Zijn Zoon Jezus Christus gelooft.

David Ben-Gurion kondigt de oprichting
van de staat Israël aan op 14 mei 1948
onder een portret van Theodor Herzl.

↓

Amen

← Op 15 mei 1948 vallen legers
van Libanon, Syrië, Jordanië, Irak en
Egypte Israël binnen

↑ Yad Vashem  )ושם ידbet. gedenkteken
(lett: hand) Jes.56:5. Ter nagedachtenis van
de Joodse slachtoffers van de Holocaust en
de redders van de Joden
In de komende dagen zal
Jakob wortel schieten, Israël
bloeien en uitspruiten, zodat
zij de wereld met vruchten
vervullen. Jes.27:6

De westmuur , Klaagmuur of westelijke muur
(Hebreeuws: Hakotel hama'aravi)
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Figuur 1In de komende dagen
zal Jakob wortel schieten,
Israël bloeien en uitspruiten,

